
 זהו ספר רזיאל הגדול
* חכם הרזים אשר חלק מחכמחי ליריאיז ונתן לנו הורה אמת להודיע למי הארס גבורותיו וכבוד הרד * ף»ף ן  ן
' י | שכינתו וכת מעשיו •סוד מעליונים ותחתונים כביר אלהים הסתר רבי דבש וחלכ תחת לשמך יהי לך *^ 
 לכרך ואץ לזרים אתך אין מוסיין הספר הזה הנקרא סורי רויאל אלא למי עהיאצניע ועומר בחצי
 ימיו ואינו כועס ואינו משתבר ז^עביר על מרות־ז וירא אלהיס וסר מרע והילך בדרכי קונו ורורף צרק סוד ה׳ ליראיו רבתי'
S  ואת ישרים כודווכתיבכיאם גלה סורו אל עבדיו הנביאים הרי שלש סורית כנגד תורה נביאים וכתובים שנהם כ
 הבורות וכנגד שלש ראשית שנאמר ראשירע חכמת יראת ת' וכתיב יראת ה ראשית רערז יכתיב תתלת תכמת יראת ה׳
 וכנגד שלש חכמית רכתיב חכמה בחיץ תרזנה חכמת בנתה ביתה חכמת נעים כנתה ביתה: וכור אץ למכור כי אם לחכם
 שהוא פקח למבין מלבו כ׳ כיד באתיבש פקת ושלשה מיני פיר הם כור המרככת : סיר מעשת ברא טית ס,־ד המצות כאשר
 נפיש בעדית שרי ושלשה מיג׳ יראע עמ־ם הם ירארז ה' יראת שדי יראת אלהים כ׳ יש הפרש ב־גירם ירא ה' זה שאוהב
 שמו של הקב״ר. שעובר כא־גרע תרע שהרי כתיב אשרי איש ירא ה' •י־א אלהים אץ כתיב כ!גן אלא יי*יה ה יזהו עיבד
ץ י:אר שמחשב כלבו מ׳ ית ן S• שיזרמין לעשות מצית שחפץ מאד במצית ימה שנאמר •ראר7  מאהבח רבתיכ כמצית־ו ח2
 אלהים שירא מלפני אלהים פן אבא לירי ניסיון ולא עמר בניסיון כאדם שירא מלפני המלך שמא לא יוכל לקיים נזית פיו
 תרע שכתיב באברהם ורע אברהם אוהבי וכעאמר לו הקניה העלה מך נתיב אתה ידעתי כ׳ ירא אלהים אחה פירש אוהבי
 ויודע גזית׳ זהו אשיי האיש אשר לא הלך כעצת רשעים אותו האיש המובחר שכתיב בו אשיי איש יראי הי זה שיראת שמים
 כל היום עליו שמחשב אהכת יראת שמים בכל עת בלבו זהו יראת הי טתויר, אותה ׳רארז שהיא אהבה היא טהורה ותשובה
 יותר מיראה ממש כיתרון האור מן החשך כדאמר בכיטת פרק כעם ש־,סים בויקין ירא אלהים האדיר באבררם מאהבר־ז
 פאי איכא בין העושה מאהבה לעושה מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים לאוהביו ואמרינן נמי כמדרש שלשה
 מיני קרבנות חן עולה שלמים וחטאת ושלשה כתות הם של צדקיס אהבה ובקשה ויראר־ן העולה כנגד האהכח: שלמיבם
 כנגר הבקשה: החטאת כנגר הירא ־. תעילה נקרבת לנבור הקניה כלבד אנל חשלמיס וחחטאת בעד עצמינו יקרה היא
א האהבה שיש צדיקי• עיבדים את הקכ׳ה מאהבה וניתנים כביר ויקר י  האהנה מן הבקשה והנקשה מהיראה ואיזה ה
ם נ ח א כעמל והוא אלוה ואב ומלך יגנור ו ל  למלכותו מפני שהוא לבדו קורם מהכל־1 ובטובו הרב נרא העולם נמאמר ו
 וטוב ורחום וסובל את הכל ומלא את הכל העליונים והתחתונים ומכלכל-, בריותיו ויודע רד עולם ומטיב לרעים ולטיבים
 ומאריך לרשעים כעמר ישובו ויחזו כר־1 הטונות האלת הצדיקים אוהנים את הקניה ונותנים לו הלל ושבח על־, מעשיו
 הגדולים על וו העולה נקי־י ואיזה היא הבקשה שישעינדם אח המקום ברוך הוא ומפילים תחנה ונקשת ושואלים
 כאותי כל םרא טיבה כשביל הנאת עצמן כנין חיסר, ידעת וניגר־׳. ואירן ימים ורפיאר: ואשת מ׳טכלרז ימים ישרי לנכ
 והצלחה במעיטיו עושי־ וכיור תכסיס יכל כך לפי מהוא-קכ«ץ«י3 והוא >זכקשה ימליח«n• עזלכים מקריבן : ואיור״;
 היא היראה מ׳ שעיבר הקב ה באימה גריל יפ־/ד מרובה להנצל מן הקללות הכתונת בתירה על העוברים פקידיו של המקים
 ברון הוא נץ הע״הן לעיהב • בעיה מן החלאים ומן המכות והסכאבות שלא יצטי־כו לבריית ישלא ׳משלי בס זרים ילא
 יבא מיתה או דבר רע בבניהם ובבנותיהם יכדי שימלאו ימיהם בטיב ובכרכרה וכעולם הבא לה:צל מן הפויענור־ז
 ומשחית ומן קידת אש טל גת נם העתירה ללהט ולבער אס תיג־דם לי־ם הדין הגדול והיא היראה!עליה החטאת נק־בר־1
S ירי בהן אתר לשם אל אחד ושלשתם p 1 s s מקייניס בכית אתר m r \ X i ^ L ^ < ^ ^ ן ^ י  שלשה קיננות האלה כ
ר, שדין אלו ואלו שביל! בצל הקכ״ל, חסים ו»»זב אי«ו אוהב  ערם תרת צדיקים בין באה^ר, • בן כבקשת • בין בירא
 והמבקש ממנו מנקש והמתירא ממנו מתיירא זהו תחלתחכמה יראת הי היא אהנת שמים שלנ הצדיק נועד נאש להבר־ז
 לעשות המצות זהו יראת ה׳ והו* מה ה' אלהיך שואל מעמן כי אם ליראדת איני יורע אס עכי מיראה הוא או מאהנה אלא
 ממה שכתיב מיראה ולאהבה אותו ש״מ בעושה מאהבההכתוב מדבר : יראת שדי זהו שירא מהק״נה עיש בידו לעשורי
ד) ומפיל תתינתי לפניו וצועק אליו בכוונת הלב  כל רבד ( נ״איטירא מהקינה שאין ד• לכבדו כדי בידו לעשות כל רנ
 ונעתר לוומבק׳ ממנו שאלה מיד היא דשה לו זהו למס מרעהו חכר ויראת שרי יעזוב פיי־ש למכמונע כנ*־ ינמס כל המונע
N שדי לא •עשה רצוני או המגדל כלב רע ׳ : T חהדסחכידו מיראת שיי שייט די כידו לעשות כקשתי יעזוב שאיני מתייא 
 בתיך ביתו שעניסתירא לכנה לביתו לא לכלאס כתיב ומציגו במדרש שכל־* המינעקסר כאד^ו עיבר ע״ז יראת ערי יעזוב
 שעובד לפגיהקכיר, וירא מלפגיו ועדך אליי תפילתו ומטת כו שיצילנו מכל רע בידו זהו •ושב בכתר עליץ ישין חושך כתרו
 בצל שרי יתלונןכי הוא יצילך מפת יקוש שיש דיבירו למת ?־1פי שבקשת תפילתך ואמרת לו מחני זמצורתי וככל בקשר־•
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 ספר חיאל הגדר1 ח
 •&די בידו די מאל אביך רעזרך ואל שדי יברכך בפריה ורביה ואל שדי נראה אלי בלח הנני ספרךוהרבתיך לפח בן לפי
 כשתקח אח הנעלם הנולד ממנו ותסיר האב הנלוי לך כנין שדי י״ן ל״ת ור' עולה ת״ק והאדם חייב להוליד בן
 ובת שיש להם תייק אברים רמ״ח לזכר ולנקבה מ״ב לנקבה ארבע יותר מן הזכר סכיכ העךוח וכן פרו ורבו נגמטריא
 ת״ק כי אותו השם היא על־, פריה ורביה לפיכך כשמבקשים על בנים יבקשו מזה השם וכן העולם מהלך ת׳׳ק שנר•
ם די לפי שרי אין די לעוברו נזכר שדי כנביאי האומות מחזה  הטמונים בשדי כשנתהכדו וכשנחרהבו שמים אמר שמי
 שדי יחזה יראה שרי יעזוב ועם שרי שומר מן המזיק,} בצל שרי יחלונן נאמר בשיר של פנעים ולכך כוחכין כמזוזה שדי
 וברזל שעל חמזוזחנוקבין כרי שיחיח נקרא וניכר שם שרי לחבריח חמזיקין כי יהו״ח כאתבש םצפ״ץ ש'עולרה
 שי״ןמשריעלהערש׳בשםשד־י יה״והשעולח שי״ן באת כש של שמ חקרוש וד״יכננד י״ר אותיות של־1 בוזו
 כמוכ׳יכז כו״זו שכותבין כמזוזה: ואפרש לך סור אלו ׳״ר אותיות שמו הקדוש כי״זו הוא חו׳׳יח בחלוף א״ככך
 י׳ סמיך לכי ה׳ כמוך לו׳ ו׳ סמוך לו׳ ה׳ סמוך לו׳ הרי כיז״ו במוכ״כז חואאלחיגונ׳סמוךלא׳ מיסמוךלר׳ו׳ אצלח׳
 כ' סמוך לי׳ ס׳ סמוך לנ׳ז׳ לו׳ הרי אלו י״ר אותיות כנגד שלשה שמות ה׳אלהינו ה׳ לכך כותכין אלו י״ד אותיות בעבר
 השני כנגד ה׳ אלהיני ה׳ וכותבין שדי בתפילין ש' בד׳ כתי היאש ד׳ כנגר הצואר י׳ כיד ושדי כננר אבות תדע יעקב
 יצהק אברהם סופי תבות שלהם בא״ת בייש שרי ב׳ ש׳ ק׳ ד׳ מ' יי והתחלתן י׳ י׳ א׳ כמנין אחי׳יח ואם תוםיף למנין
 ר״ת וס״ת ישראל שנקרא יעקכ יחיח רי״ו במנין רחיינו קח ר״ת וס״ת סן חאנורע אברחם יצחק יעקב ישראל הרי גייר
 וצירוף י״ג אותיור־ז מג׳ שמית האביר־! הרי רי״ו וכן אותיוו־ז האבות כנגד י״ג מרורח וכן יש ג' יורי! ואלף נגר שס סייג
 בחינת בינח: לכך נאמר וארא אל אברחם אל יצחק ואל יעקב באל שרי ועור אמרנו חנעלם משדי חשבונו ת״ק
 וחאכות חיוחק׳׳ב אברהם קע׳׳ה יצהק ק״פ יעקב קמ״ז הרי תק״ב כ׳ כננד שמים וארץ ות״ק שנה מהלך זהו לאבותיכם
ח ולםח שי״ן בכרעי תפילין ו נ ̂ק כך ימי חיי א  לתת להם כימי השמים על הארץ פירש כימי השמים על חארץ מחלך ת׳
 שבראש שחיח שקולח כנגר יעקב שכתוב ישראל אשר בך אתפאר ותפילין נקראו פאר שנ׳ פארך חבוש עליך ובחורבן
 השליכן לארץ דכתיב חשליך םשםים ארץ תפארר־ז ישראל ותפילין נקראו פאר ובתפילין ג״כ אותיור־ו פאר וזחו גרת
 דרך ח'לכך בתשעח באב נותנין אפר במקום רתפילין ולימור־! חמשיחלתרש להם פאר תחרת אפר ואומר כספר יצירה
 חמליך את ש׳ וקשר לו כתר וצר כו שמים שהן של אש לכך רמות יעקב בשמים ובשי בראתי אש וברא ב1 אש וכן ובירת
 יעקב אש הרי ש׳ כננרן ויאבק עס מלאך אש ועוד ש׳ יש לו שלשה ענפים כנגר שלשה שמותיו יעקב ישראל ישורון ועוד
א ב  ש' על הכרתים אצל הכתיבהשרמווח דיוקנו הקוק בכסא הכבור שרמורח כרוב רומה לו והוא חיה כרוב שרבב ו
 מנריןם דכתיב וירכב על כרוב ויעף זהו וירא ישראל את היד חחזקה וכתיב וידא ישראל ארת היד הגדילה יעי אל כבא
 וישראל ראו רמורת יעקב על הים אמרו שירה מאז ישיר ישראל ער ה׳ ימלוך לעולם ועד למה רמור־ז יעקכ לפי שהיה
 אמת דנתינ תתן אמר־! ליעקב ולפישלא יצא ממנו פסולרת ודינה נחו שנתעברה משכם ילרהאסנרת בת פוטיפרע
 שרצו השבטים להורגה שלא יאמרו זנורע •ש בנית יעקנ נר־!נ יעקנ שם הגדול והקדוש נציץ ולקתה סינאל והניאה
 לאשר־ן פוטי פרע וקראה בתו ולקהה יוסף וסביב שי״ן של תפילין ׳׳׳ב תפירורח כנגר י״ב שבטים בכל צי־ ג׳ תפירוי־!
 זכןבכלרגלמטתוכשחוציאוממצרימשלשחשבטיפ: דיכנגדחצוארכננדיצחקשפשטצוארולשהוט ליחרשמו
( הצואל כרי שתהא  שלהקב״ח זדי בעוי־ף כלדמואד כשת לשתיטת כנגדו כעורף כלדועורף כשד למליקה לכך מגלח,
 הרצועהעל בשרו ונדרש על יצחק יד׳ על ראשך ארגמן לבך רל׳׳ת בנגד הצואר ועור דמשיך למעל׳ ולמטה לפי שזבול
 הוא רקיערביעושם בית המקדש בנוי וכך היו למשכן ד׳כסוד״! א׳ יריעות חכלר־! ב׳ יריעיר־ו עזימ ג׳ ועורוי־ז אלים
 ד' ומכסח רתחשים ושכינח תחר־זיחמ ויצחק נעקד על גבי חםזכח כגגד מזבח של מעלה לכך ד׳ כננרו ואומר בספר
 יצירה המליך את ד׳ וקשר לו קשר וברא בו מאדים ברקיע חחםש ומקרב לחמח ומקובל מן החםח חם ויבש כאש לכך
 ד׳ כגגד יצחק שהיה עולה לאישים ומאדים יבש כאש וממונה על החסה ועל הקצף והאף לפיכך כשהק״כה כועס זוכר
 אח יצחק כאלו הוקר רכתיכ ועולחך ירשנה סלה זו אפרו של יצהק יוד כנגר אברהם שנתנסה בעשר נסיונוד״ז וגתוגה
 בתפילין של יד אצל נית אהד על שם אחר היה אכרחס ואומר כספי יצירח חמליך את יליד וקשר לו קשר כתר וברא
ם יו״ר כלליה כיליא שהעליזה והעצה מן  בו כתולה כך אברהם חביב לכיראוכחחן לבלר־; כשרדא בתולה ונוצר ע
 הכליות רכתיב ותעלוזנה כליותי וכתיב לעומת העצה יסירנר־ז כנגר הכליותשיעצות ואומר בשוחר טיב על אברהם
ם ד אברהם על ש ע א נעשה כליותיו כשתי מעינית יניבעית חכמרת ועור •ו״ר ביד כ ל  אביו לא למדו רב לא למדו א
ה  הרימותי ירי אד־1 היוהיוד כנגד הלב רכתיב ומצאת אר־ו לבבו נאמן לפניך ועור י׳ כנגר אברהם לפי שצפה הקנ"
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 ספר חיאל הגמל
ץ בהבר״אם באברהם׳ י א י י י ם י מ ש ת ה ת ( י י ה ת 1 ל ב א י ת כ  זמירהם יעמוד בעשרה נםיונות ברא עולמו בעשרה מאמרות ד
ל החשבונות וחוזרים חלילה ׳״א־י״כ וקכיביפעמיםיו״ר  בעשר ספירות בלימה כך א׳׳ב גייר ה״ו ז״ח ט״' ער כאן נ
 ל׳ נ׳ פעסיס יו״ר כך כל החשב1ורת כלילות בלי מה לשון סתימה ובעשר םפירוו־ן שאומר כתום פיך מלדבר עמוק :
 ראשית מאתי מאימת היה שכינתו קורם העולם כמה רבו רבבן שנין או כמה שנים לאחר העול׳ או היאך חניתך רמעלח
 א! למטה עמוק עמוק: או לאחורי מזרח ומערב צפון ורדום היאך גדולה האורה שעמו היאך הוא כהושך עובי הרקיע
 הרייו״רראשיתאל״ף • ואחרית כי״ת • ג׳מעלחומטחד׳מזרחח׳סערכו׳צםוןז׳ררוםחיאורט׳פ־רשחיאךהוא
א יצר חכל וחוא בכל וחוא כל ותשחחוח בכל קומתך ותן לו תודח ו  ב»ויר ואורו שעמו חושך כעובי כל־1 כלום פיך כי ח
 בלבן כמו יו״ר שמעחחוה וכשבא אברהם אבינו והבין כספר יצירה נגלה עליו ארון הושיבו כחיקו ונשקו לראשו וכרי־!
 לו ברית ועוד נפרש יותר בסוד מעשה בראשית בעזרת ש״רי: ועור י׳ כנגר אברהם כי יז״ד הוא כ׳ ומאדם ער אברהם
 ך רודות והעולם הבא נברא כיור שבני ׳גולם הבא מועטים הם כיור שקטנה מהכרתה ויוד כאדם עני שכופף קומתו :
ד  ועוד אפרש יראת שדי ארם שעיבר להקכ״ה באהבת לכו ומרוב יראתו ופונה אליו בכוונת הלב וכשעושה המצוה א
 «תפלל בשמחה עובר לבוראו כשמחה וביראה זהו עכרו ארע ח ׳ניראה וגילו ברעדה וכרעיבעברו אתה״כשמהה
ס ומיראת יום חרין ומירארז יכורין זהו : יראה אלהים זהו אותם העוברים מיראת ךהנ ׳  וכתיב ישסה לב מבקשי ה
 יראת אלהים הריין ופורעםעוברי עבירה בכל רבד הקשה שייך לומר אלהים כגון את האלהים אני ירא אמר יופף קשה
ם י ה ל א  עלי מאד שאתם מרגלים ואני לא הייתי מניח אתבם ללכת לביתכם אגי ירא פן אענש ואניח אתכם לכן כתיב ה
ר על כל דבר שמסור ללב וכן אמר ארע ה׳ אלהיך תירא סמוך יראה לאלהים מ א  הדיין אני יירא וכן ויראת מאלהיך נ
א עובר מיראה הרי יראת ה׳ הוא העוכר מאהכר־ז ו  לומר שאס לא תירא מפניו נכשלרח וכן בכל מקום ירא אלהים ה
 וכנגדו עולה שכילה לגבוה יראת ש״רי שאיני ראוי רעוכרו ן נ״א שאין די לעובדו) וכנגדו שלמים שהלב ודם ללחבה
 וחסותר לבעלים וחזה ושיק לכי־ינים זהושלמים שלוס בעירם ביניהם כך זה עובר מאהבה ומתהנן לצורך עצמו ליר־זן
 לו תורח ועושר ונכסים יכביד ובג־ם ירא אלה־ם חעובד מיראת יםורין שלא תתקפח פרנסת אנשי ביתו כננדו חטאוו־ז
א ו  שבא על חטא: גמצא אהבה גדורה מבקשה ובקשה גדולה מיראה: ועתה אשכילך אהבר־ו המקום ברוך ה

 ואחר כך אכתיב לך סור חמרכבייז :
 qS^S יחא ארם ערום ביראח לחשוב ערמות חעולם וכבודם כיצר מלך בשר ורם מצוח לחיילותיו ללכרש
א גהרגו יראים מפניו וחולכים אע״פ׳ שאין יראתו לעולם שמרע מ  למלחמה אע״פ׳ שספק בירס ש
ם הקכ״ה שיש לירא מפניו וללכר־ז בדרכיו כי ה אחרת כל שכן מלך מלכי המלכי נ ד מ  וכלה וגםיכילן לייץ מלפניו ל
 הוא בכל מקים יציפח רעיס יטיכימ וכל מקים שיראה כתי צדיקים ידבק עמהם כרי שיחי לו חלק עמהס ויעשיז לש13
 שמים וכל ריכיו אשר ברא יכשסכיץ ימין את רבו שכתוב שמתי ח׳ לננדי תמיר לכן הקנו ברוך אתח ה' כאדמ שמדבר
ו ניאף עם אשת חבירו כמה עךמורש חושב כדי שלא ירע אדם כרי ם חוטא ויגונב א ר א  לחכירו ועור יחשוב כל עת ש
א שעשה בעקבה אחאב עבד ו  שלא יבא לירי בושה כל שכן שיעשה בשביל בורא ויהשוב ערמות לעשות המצית כ׳ ה
 הבעל מעט יהוא יעברנו הרבה רק שפיו הכשילו ועיר יהשוב חאדם ק״ו ולעולם לא ישכח רצון הבורא כשמכיאיםבעלי
 הדין לפני זזשלטזן אלו הל^יורע שהשלטון בעל אוב וידעוני או עוסק כמעשה שרים או במזלות לדעת את אשר נעשח
תו חשלטון • או «י  לאהיה מנחש ממני כי יורעשחשיםיץ יי»»**«0=*ירא לן0*£_לחכיי״»עח ״ז יביא" ייין י
 פך החי יתן אל לבו כ״ש הקב״ה שהוא יראח דרכי וכל מחשבות׳ Jnr ומבין כד־י מעשי איך אדון עמו יורע ועד וכעל דין*
 לא אדבר דברים בטלים לשקר ועורה כי אם דברי אמת כתיב שארית ישראל לאייעשה עולה ויחשוב אס אחטא וירע
 העולמ בשביל בושת צריך אגי לומר לא פערתי און ונמצא אשקר וכתיב דובר שקרים לא ימן לנגר עיגי כך כל עת ורגע

: ו י  יחשיב אהבת חוקר לב וכוחן כליות וידבק כמצות ויראתו תהא על פנ
 שורש. חס־רות שעושח לפנים משורת חרין בכל רבר דכתייכ וחסיד על כל מעשיו:

 שמ־ע! יראה כמקים שקשה עליו הרבר שנאמר עתה ירעתי כי ירא אלהים אתה וגומר :
. : ן נ ש הפלה שכחת לב באהבת הקב״ה דכתיכ ישמח לב יבקשי ה׳ לכך היה דור מנ ר ו  ש

ש תורה להעמיק לרעת לעשות כל דבר• דכתיכשכלטיב לכלעושיהם : ר ו  ש
ר העיגים נ ש המצית בחי דברים הם בעד ח׳ חוטי צ צית רכתע וזכרתם את כל מצות חי וחוט אי מ ר ו  ש
ם ואחרי עיגיכם עלא קרוץ בע;ן כ ב ב א רום עיגים ולא חתורואחרי ל ה  שלא יראו כעב:רה כל; י

 זהו
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ג עיניך: י ו עלעיג ם ועשה לעיניס שנאסר פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ושח דנים יושיע י ותיו למיטפיח ב ה  ז

 חוט השני כנגר אונים לא תשא את שמע שוא: שלא ישמע דברים בטליםהרי לאו ועשה שסע י עיאל החוקים :
 חוט שלישי בנגד בית הבליעה לא תאכל כל תועבה הרי לאו: ועשה אכילורז מצת וכיוצא כי: חוט רביעי כנגר פת
 ולשון המרבדים שלא ידברו דברים בטלים שעובר בלאו כרכתיב כל הדברים יגעים לא תשבע לא יוכל איש לרנר לא
 תשא את שם לא תשבעו לא תשקרו לא תענו־־ז הרילאוין ועשיות ושעתם לבניך אף לשוני תהגרת צדקך: חוט המיט׳
 כנגד ידים אל תשח ירך עם רשע ולא תגזול הרי לאו ועשת פתיח תפתת את •ריך וקשרתם לאות על ירך: חוט ששי כנגר
 רגלים לא תלך רכיל לא תלכו אחרי אלהים אחרים ואץ ברגלים הוטץ היי ל אז ועשה אתרי ת' אלהיכם תלכו בכל הדרך
 אשרצותת׳אלתיכס אתכם תלכי: שמיר רגליך כאשר תלך אל בית אלהיך: תוט שביעי כנגר העריה לא תנאף הרי לאו
 ועשה ואתס פרו ורבו והשילה: חיט שמיני כנגר האף הכעס ותרצין ועיר שמריח דית עכזרהזרהדכתי' לא ירבק בידןמ׳*ומ'
 מן התרםהרילאי ועשה להריח הדסים בשבת וכיוצא כהן הרי יזכיר ארם אלו ח דברים בכל עת יהיו בלבי עיגיסא אזנים
 ב' אף ג לשון ר' וושט לבלוע ה' ירים ו׳ רגלים ז' הערות שלא יחטא נחש; יחלב עם כל אחר ואחר לחשוב מתשכית :
 ואמרינן כמדרש אס נ*־ קטן יגרול שם הוא הי־יהן שיין משל לשנים שירדו למלחמח אחר עלה והתרים שלו מקובע עמיו'
 ואחד עלה כל גופו מקיבע חצים איזה גחל הוי אומר זת שעלה בעט״ות כך הרשע מת חוטמו נמק מפני שהריח ריח עבודת
 זרה עיניו נסתמות מפני שהלך לע״ו ראשו נטויר־ז בגהינם מפני שבראשו צציתשעריר־ז גדולות ארומת להתנאות בגאין
 שבראשו צצית שנאסר ולא ישעו ארז גבורים נופלים מערלים אבר־1 הצדיק מפו מלא מצורע • א׳ בראשו תפילין *
 ב׳ שניו קיראות כתורה • ג׳ פ־ו ש נת בהלכה • ר' אפו מרית במצות • ה׳ ידיו נתנת צרקה • ו׳ קרביו מלאום תורה ומתפלל
 לפני הקכ״ה • ו׳ גיפו הברית תלוי בו • ח׳ רגליו הלכו לבתי כנכיות ולבתי מדרשית י לפיכך כולד. שלם :
ש יראת ח׳ מתאיה לדבר ועיזנ הנאת יצרו בשביל יראת ח׳ ולא שירא מפורענות תעולם או לעתיד אלא יראת ל ו  ש
 פן לא יה ה תמים לפני הקנית כאהבתו וכשבא מצות ל רו וקשת עליו לעשותי אע״פ׳ כן עשה איתי׳ כאברהם
הלא לפני העולם יודע שנאמר במרכש אצרך בבטן  בעקדת בנו רכתיב עתיח ידעתי כי ירא אלהים אתת י עתה ידעתי ו
א אנסה עיר אותך כ• נירע בזה הדבר ב«  ידעתיך אלא כך אמר לא אנםה אותך מכאן ואילך כ׳ זה גדול־, מכל הנסיונית ל
 לבבך שלם בכל אשר אציך ואיני צריך לנסותך כיון שבזה ניסיתך הרי הן בכלל כסו עתה ירעתי כי גר\ל ה׳ רכל האלהים
רא קשה עלי מאד לשלח אתכם שאתם מרגלים רק אלרדם  אין צריך לנסותו עור שים אלות ויוסף אמר את האלהים אני י
 אני ירא שלא יכל( בניכם כרעכין ועובדיה ר.׳ ת ירא את ה׳ שקשה עליו פן יגידו לאיזבל ויהרגוהו אכל כשי,וא אומר ויראת
 סאלהיך רבי המסור ללב וכשהוא אומר את ה׳ תירא יראו אר־ו ה׳ קדושיו דברים הקשים על הלב ושקולים נגד יראת ה

 בגין שירא את ת' אם לא יטיל את יצחק,שמא חקכיה יטול נפשו ווה שקול כנגדי שהוא עצמו נא לשוחטו רבי שקשה עליז•
 ביותר ואע״פ׳ כן מעביר רצ#גו:

ש אחנה לאהבה את ה' שהנפש מלאה אהבה וקשורה נעכיתוח האהבה בשמחה יכה ואותה שמחת מברתרן ר ו  ש
 מלבו הנארע גופו ותענוג העילם ואהברז שמחה עוה ומתגברת עדיי לכו ומחשב כל-4 עת איך אעשח רצון
 הקכיה ושעשועי. ילדיווטיולי אשתי כאץ נגד אהבת בוראו ויותר מבחור שעברו •מיס רבים שלא בא אל אשה ימתאיהאלית
ורא  ולכו בועי לבא עלית ומדיכ אהכחי ותאיי־תי כשבי* עליה תדעו יורה כחץ ניעי־ז מאד כל זת כאין ג;ר ד׳ציית רצון הנ
 ולזכות אחרים ולקדש עצמו ולמכיר עצמו בכתבתו כפ:חכ שמסי־ עצמי והיג;מרי וכאברהם היימות׳ ידי אם-מהוט וער
 שרוך נעל כאלימע שלא רצת לק כל מנ עמןואהנח שמים בלבי כשלהבת קשורה בגחלת ואינו תאה על משיק!איני םרכר

 טיולים ודברים בטלים ויטרת ויעמול לעשות רצון בוראו וינעיס זמירות למלאית שמחהלאהכת ה' :
א ל  שורש. ענוה שירחיק מן הכבוד שיים אס שב לפני רבו ויודע קישיא ורבו או הכירו נמ׳ יורע יניח לו לקעות ו
א לו שנאמר בחר לנו אנעים ל  יקשה ואס הם לא •קשרז יאמר כך הקשה כך תייצה ויתן כבוד לחכירו ו
 וכתיב את מי אשלת וסי ילך לניומה שאמר ארז מ׳ אשלת ולא א:!ר נשלה מפני השינים שלא יאמרו שתי רשויות הן ועוד
 ענוה שיקדם שם חבירו לשמו כבית הלל לבירע שמאי והעם חבירו לטעמו וסוף רבד כל מה שיכול למעט ככירי ׳עשו־ז
 ויגדיל נכיר ירא השם כרכתיב יאת יראו־ז ה׳ יכבד יכתיב נבזה בעיניי נמאס יאם רואה עניים שאץ רוצים ללכת לפניו
 אע״פ• שהם גדילים ממנו ילך לפניהש אעיפי שמתנייש שזי, ענוו־ז גרילה שמתכייש והם מתכנדיס ממה שיילך לפניהם
 ואם קורין לארם מורי אל־־1 יקיאנו דבי שמתבייש ילאישכחארכהן רבי לפני רבו אחר ולאיאמ־רנך אמר נך כראסריגן
 בפיק דינמית רן י״טאמרז לו תלמידיו לרני אליעזר על רני יוחנן בן זכאי חנירך הדרו ואל יהגה לנ האדם נעצמו כש*ז

 שמשנחן
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 שמשכחן אותו ולא ישבח עצם, דכתיב יהללוך זר ולא פיך אלא לחבירו ותלמידו שלמוד מדיניו יוכל לשנח עצמו שנאם*
ם • שמרתי דרכי ה׳ נאם הנכר הוקם על וכן כמת הארכת ימים והגיד להס במה חאייך כרי שיעשה ג  ואהיה תש ם עמו כ
 הם וכל המצות עשה בסתר והצנע לכת עם אלהיך ואם תעשה כרי שילמדו ממך עשה בפני הכל כגין תפיליןיצצית ות״ת
 שקנאת סופרים תרכהחכסח ומצות וכל מה שתוכל לעשוי מצית עשה לשם שמיס שג׳ אם צדקת צדקת לך וכל מצוה שאין
 לה עוסקים עסוק בה זשים אהבת בוראיך בלבך ויראת צורך עד־, פניך והוי זריז לעשות המצות כשמחה ואל תדבר דברים
 בטל ם • ככל מקום וכיש בבית הכנסת ששכינה כנגדך שב כמורא לפניו וכוון לבך להודות לו • לא די שתמנע עכירות
ידת  שיש נישה לפג• הבריות על־1 העושים אותם אף אם ארם לא ראה כי יראה פן יורע נני אדם ויתבייש • אלא כל ענ
 מה שאחיימ עושים ואינך עושה שכרך כפיל כ׳ כל אדם יסתכל־1 בפגי המלך ובפגי אשר, נוראי מצוה לראות פני המלך כי
 מלך ביפיו תחזנה עיניך אכל נשים איור לראות כראםרינן נפ״ק ע״ז שאסור לראות אפילי פנייה כיש אשת איש אם תעצור
 רוחך ולא תראה כפני הגשים שכרך כפל ומכופל ורע שכל המרבה דברים מביאו לירי הטא זהר מהשב הפסד כציה כנגד
 שכיר. וכלמעשין יהיו לשם שמים וטיב אשר תאתוז כזה יותר מהם להזהר ואס אתת עושה כן אשריך כעולם הזה וטיב לן

 לעולם הבא • עזרי מעם ה׳ עושה שמים וארץ :
ד ה׳ ליריאיו זר, סור מעשה בראשית אמר ר׳ יצחק לא היה צייך לתתחיל את התירה אלא מן ההודש הזה לככמ ו  ס
 ולמת פתת בבראשית משום שנאמר כת מעשיו הגיר לעמו יכל זה עשת למען ידעי ויכינו וישכילו את מעשיו
 הגדולים והנוראים(יעירו כי אין כמוהו ואין זולתו ואני אכתוב הס1ר הנקרא סור להודיע גבורתי של כירא עולם ואשרי
 היזרעי שכל מ׳ שיודע רזו וירא ה׳ סונטת לו שהיא נן העולם הנא ואכתוב לך על פת השערים כל מה שיש למעלה וירע

 •תור הנכוד ותן לבבך על מוראוותשתתו לו כי הוא אתר ואין שני לו נרוך הוא :
 זה הקכ״ת והוא ראשון ואהרון והוא מלך על כל־1 העולם ואין דומה לנ כי כשט שתאלף ראש אותיות
א ו  כך הקכיה ראש לכל המלאכים: האל״ף חיא אחד שהוא תשכון מועט שאין פחות ממנו רכוא ה
 תשכון גדול אל״ף בראש התיבה אחר ואל*ף בסיף התיבה רבוא ואמר מאחר חד ומרנוא רבו דכתיב
 ביחזקאל >רבר אחד אל אחר וברניאל־־י כתינ זרמ רנוון קדמוהי יקימין הרי נופל־1 האל״ף שהיא כראש המנוי אתר שיאמר
 חר דנו ויפל א׳ שנכיף רכוא שיאמר רבו והודיע לבני האדם שהוא אחר ואין שני לי והוא ראשון והוא אחרון באליף שהוא
 בראש החשבון ובסיף התשבץ ועוד א בראש א׳ ב׳ גיר׳ ואינסוף תשדיק צפע״ס וקייאתי בני אותיות רה״נו אל״ף :
 יא׳ נאותיות הגרון • למיר נאותיות ראש הלשון ונאמצע תתיך: ף׳ באותיות השפתים הרי אל״ף נראש בית הבליעה הוא
 הגרון והוא כאנמע החיך ונלשון והוא סוף השפתים קייאתת: להודיעך שהוא אחר ראשון יאמצעי אחרון ואחרון אליף
 הופכת פניה משאר אותיות לומר לן תאחד בעולמו כשברא העולם הפך פניו מן העולם שנאמר וירא און ילא יתבינן לפי
 שצפה נחרב ן הכית ואמר אין ל׳ הניר, בעולמי אסתיר פני ממנו תדע שכתחלת בריאת חעולם רמז חורבן הנית כ׳ כ' של־4
 בראשית גדילת לו מי ב' ראשית זת בית המקדש שכתינ נו מרום מראשון מקום מקדשינו: ופתח וחארץ היתה תיח״ו יניהז
 חיבת אמצעי בגימטי•׳ ת״י לרמז לבית ראשון שיעמוד ת״י שנה ה־תיהנגמטרי חייך לרמז נית שני עמוד ת״ך תהו ונהי תיל
 לרמז על שגי מקדשות ששניהם עמדו ת״ל דהיינו תיי ת ך זהו ושכנתי כתוכם ושנן ת״י גם ושננת׳ אותיות ועני תיך בכמת
S מה שניאיחינ ונשגכ ה נ  מקומותנדמזתוי-כןהפיתועתוז-בב׳ראשית להודיע שבתחילת העולם נזכר הורנן כית ש

x ז*ייץ חדים וגבעות ימים ויאורים גהינמ וגן ערן לויתן v w לכדו וכי לשוןכית והכל ברא ב' כי לכליישזידוג מגיעזלמימ 
 ונחש נריח חמה ולבנה וכר ונקבה רשעים וצדיקים ולארם שני עינים שני אזנים שני נחירים פה ולשון שני ירים שני רגליכש
 צלעית מכאן ומכאן והאליה גחלק לב׳ שגיד אחד מחלקו להודיעך כי לכל־1 יש ווג לכך פתח ננ׳ חוץ ממנו שהוא אחד
 בסלכיתו ברוך הזא: זלכן שם שם יאמר אלף בראש האותיות יא׳ בראש כנוי אריגי אבל יוד בראש שם המובחר ית״ות
 והוא הכי־ת אן מלאפים להודיע כ׳ ברא עולמו בעשרה מאמרות מלא הכל ועוד הנרת או למעלה נקוד מייו נקוד למטה
 ?f, א קמץ יפעח א׳ חטף קמץ א׳ חטף פתח או והשביע למעלה הברח אןי להיריע שהוא יחיד למעלה מן שבעה הרקיע
 והיא מושל בכל (גיא ולבן שמו אל'ף ושם אהייה שהוא התחלה מעשר כפירת מלמעלה למטת ואדני שהוא סוף עשר
 כפירות התחלת ן כאל*ף יא׳ היא ראש לכל איתיית וסיף איתיות תשר״ק כהומי־ הותם לתי־אות שכלו אחר שכאלו אותיות
 הכרת כל השמות הקדישית ומה שייור בראש שם המובחר יהו״ה כי לא יוכל לכתיב א׳ כלא התחלת יו'ר יגם כל התנועות
י להודיע שני״ור נברא עשר י א י ^  והנרת אית לא ייכל להיות כלא יויר וי״ו שיייר חולים או מלאפוים או חיריק א
 ־מעירות ועולם אמצעי ועילם תחתית ואי בעצמו היא שכ״א צריי פתיח ח־ריק חולי׳ס מלאפיום חטף פתיח קו היא פתה



ל ת  ספר רדאל ת
א הולים עם היויר אמצע הקו  שנ• יורן היא שב, א היא חטף פחח הקו אם יויר למטת היא קמ״ץ עם •ויר למעלה נלוייו הי
 היאמלאפ״וסבאםהיאתחההקוהיא חיר״קכלאקושכיאאזצר״יעסהקושלשהה־אכג ל וא בעצשוהזאי' ז' י ננזכפ׳
 שם הר״ה להודיע שתי אחד וברא תבל עולם עליון ואמצעי יתחתון וסליאם ולא יש •כוס תניע או הברה בלא. הוא ברוך הוא
א רבבן שנים בראשית העולם ב  שהוא יחיר למעלה משבעח רקיעים והוא מושל נבל והיה ניכר אל־1 אחד מכמה ר
 זנעולמת שרואה אחה בהם ובהם הוד והדר ויאמר בלבו אין בני ארם שיכירו כבוד מלכותו אברא עולם שהוא עובר ונלה
 שיבינו ויתנו אל לבם מוראי ויעבדוני באמת ובלבב שלם לטוב להם כל הימים וכשידבר אדן הכל היציא ריח מרוח קרשו
 והוא ראש לכל הבריות כמו שארם מדבר מוצא רוח מפיו לכך אין רוחות נעצרים כדאית במככתת תענית ובמסר יצירדז
 הרימרבורו רוח אש ומים כשאדם מדבר דוחקהשפםים בחוזק להיציא קוד־1 ויוצאים נצוצות בדוה לכך נאמר כפטיש
 •פזצין סלע ויוצאים נציצית של אבניכש ואש מכת הנצוצורת הבאימ מן הפה לכך כתיב הלא כת דברי כאש הרי מנח קיל
א נאמר איך נבראו אש ומים ורוח כי כבור אלהים  האדם רוח ומים וחוס האש כל־1 שכן מדבר אש אוכלה אש עד־1 כן ל
 הסתר דבר על כן מכרבין על המים שהכל נהיה בדברו י עשר ספירות בלימת אתת רוח אלהיט חיים זו רוח חייכם
ת  רות העליונות לכל nחית י והיא האם הגדולה וממנה יצאו כל התולדות י וחיא משבחות מכל חשרשים ומיוחסת ב
 כת איול לכל תאבות וגם תולדות י וצאציה יותר משובחיכש משאר הנותרים רוח קול־4 ודבור היא ר׳ח חיימ הנקראת רוח
 הקידש וכתיב וישמעו את קול ה' מתהלך בגן לרוח והלא כד־, הקלות מן הרוח הם כציר דלית וכציר עגלה וכציר גלגל-4
 ירחים וקול שיפר אלא אין רומה קול זה לקי?-, דבור שנאמר ויקיא אלהיס אל-1 הארסהרי רוח קיל ודבור: ונא הקידי*
 לרות היום בנתה כאשר ישלים לשמוע בלי פתר כ• אינו מרבד לאדבם כי אם לפי כחי שיוכל־1 לשמוע ורבר לנביאיו ככל
 מקים בנחת כאשר ידבר איש אל רעהו רכתיב וידבר הי אל משת פנים אל פגים והקיל שומעים ולא רואים לכך קוראים בת
 קל ורומה כאדם ההולך בין היים בבקעה והרים למעל נקודים נקודים וכשמדבר האדם יכנס הדביר עס הרוח בנקידס
 ר*ל באותן נקודים של ההד וכשישתוק יענה לו ההר לכל דברים ואם מדבר בקול רם יענת כקול רם ואם נמוך יענה נמוך
 ואין עם כי אם רותובזת שומעים בת קיל וכשיגיע לאליהו נגלת נגלה כרות בקול נמוך רכתיב והנה הי עובר ורוחנרולת
 והנה אליו קיל דממה דקה: דניאלואשמע קגל ארס במתן חורה כקול גדול ונחלק ליי קילוח דכתיב קול ה' ככה וכתיב
 כקול מים • כקיל שרי בלכתם וכתיב זקולדבריו כקול המון י הרי כל גבורות וכתיב נדבר ה׳ שמים נעשו יכרות פיו הרי
ן נערמו מים יכתיב נשפת ברוחך וכתיב ו־וחו כנחל־1 שותף וממנה הכיר ליציר כפיו שנאמר פ  רבוד ורות וכתיב ובריח א
 ותתסרהו מעט מאלהים ותיא נקראת נר דכתיב נרה' נשמת אדם וכתיב ו״יפח באפיו נשמת חיים ולא בבחמה כתיב ויפח כי
א  אב ותיצא הארץ נפש חיה וכן האדם מעולה על בל־1 בהמה וחיה ובהמות ותיות נפש תיות • מעולה מצמודם ודשאים ל
ת ע  נאמר בהם נפש ח ה נפש אדם היא מץלה מכל חי בארץ נפש ההיים רוחיטהיר נשמת חיים מאת הי היא נר הי ויודעת ד
 ועצות ומזימות ושומעת ורואת וטיעמת ומריח וממשת בכל הגיף ומנקעת עניני הגיף כי נפש נל נשר רמו כנפשו• נפש
 כל כשי רמו היא י והיטהרות אשר יתיינש ־ אנר אתר היראי הרגי־־1 או יתתרש אי יתאלם מן הי־ותהתאואם יתתוך
 אבר אחד לא ימית הארס אך האבר יחלק חלקי מן הנפש ואם יחנק מיד ימת ודמו בו ואם יחרג לא ימות מן הדס כי אכש
 מפני הרוח שמנשב בתכורו ומה שכתיב רמו כנפשו הוא בהתתכימ דהיינו שמנשב בחבורו הרוח: כשיאכל ייעתה תאור־ז
 גפ ע הגידן פיתחיס פיהם ייחממיהקנהימיוכחיםימ יתעכל־־* המאכל ותפלת שבמאכל יכנכבגירין ומהם יתקיים הנפש
 מחמימות הרמיס יהי רמים בנפשו ־ הנפש מתחלק לשני חלקים פנימים חנונים יחיצונים י כנימי הלב המקכל ממנה כל
ם יוכל כעלה לעשות רציינה תדיר חגיל חלב במלוי השמחרז יימלא הפה שחוק  חפצה עאם ריאה הפץ נאה ותתאוה א
 מעשתנות הלנ על החפץ ונעשות רצינת ־ ואם לא יוכל כעלה לעשות רצינה האנין חלב דכעס קצף חמה ולא יהרהר כי א0
א י א השנאח וכל חכמה ורעות ומזימה ומחשבה והרהור ממנה ובזה הדבר חמן כי ה י  על אותו הפץ • הלב היא אהבה ה
 יושבת במלונה בתוך המוח הלב שוקט ושואל ממנה רעת ובינה ייותר דברים עמוקים וימלא חפצו ממנה וכשאדם יגע ויעף
א ער או ישן • והתיכוני הוא הלשץ ותתיצוני היר • והקיל־1 ו  מיד תרדמה נופלת עליו ובתלום מתרבה ואיני יורע אם ה

 והדבור ישנו ויעפו ׳ אך הפנימי אינה ישנה רק תצא הנפש מן הנדן:
 ואולמ האדם ש׳ טן ומקיצין אותו ככהלה ויתכהל הנוף ועל לבו נודרת כציפור קטנה היא הנפש ששבה ואכש
 היא תשיב מרצונה מעיר נלי בהלה כמו קי־וב לשחרית אז הנפש במלונה י לפי שכל השכלת חכמת
 וניגהנמיח׳ הלב נקי־את פנימית התיכינה הלשין מגיר בתיי פנימי הלב בין טוב ונין רע תהינה ותפילה ובקשת שאלמלא
 חלשי! המגיד איש לרעתו בדביר לא יורעבין טיב לרע ־ הלב מחשב שנאמר רחש לני רבר טינ והלשין מגיר יחס פנימית

 תכוגים



 ספר רזיאל הגדול
 תנינים חצונית שהם רוח קול^ דבור כי קול בלי דבור כקול־1 נהמות ועופות אין מועל כי גם חס אינם מבינות אל*^
ה וכל קול א ינו דיבור וכל רביי קיל היא וכל קול סרוח וכל• ש ואשתו כל עוף למינחו ונל חיח למנ י ל א י ח ה ו ר י  מב
Sip ם נראהנלי ן בדיה בלתי ייח : וכד^4 בעלי רוח יש להם קיל : א י א ן w ו ע ח א ן  ד

ם קילאךצפרדעיש ה קרבים ושרטנים שאי] להם קול אין לומר מפני שהם במים כי צפרדעים בסים יש ל ע ם ז י ג ר  ב

ם גרון: ואין כריה בלתי רוח : ה כש גרון ויש להן קול אבל דגים ועקרבים וסרטגיס בלי קול שאין ל ה  ל
ט  אבל זז הרוח משובחת ומסוגלת לא נתנה אלא לארם התבונית לרכר רכריס צחים שגאמ׳ ותהסריהו מעט מאלהי
 שיש לו צלם ורמות דעת ומזימה מחשבת חלב ורגיל חלשון ותשמיש כח באבריו חצוגיס: עריפת ארם מן הבהמה
 ועריפת בהמה על הצמהיפ ני הנהמה מכיר את נעלה יודעת שונעשמתוח ורענון ומכיר מזוגותיה ויש בה נה ללכת
לם: אף הרהורי אכילה ושתיהאין לה: וחסרת מרגילותהלשון :  *ן אין לה הרהור וסהשנת אדם נעניני העו
ם גרולו: והסר הוא מארם חנור ותשמש: ומבהמו־ז  והיא עודפת מצמהי השרח כי צמחי השרת אין בו רוח כי א
 הילוך ורוח: מרוח הוא רוה נבואה שנקראת רוה אלהים כי מתגת אלהים היא בתוספת הכמה כמו שאמר פרעח
 הנמצא כזה איש אשר. רוה אלהים בו הנה יעקכ מריב צער של יוסף נסתלקת רוח נבואה סמנו והיח כארס מובהל-4
 ואסר נסתרה דרכי מה׳ ומישר שמע כי יוסף במצרים נהפך לנו מהרהורי ותחי רוח יעקב בכל מקום שכתוב ותהי עליו
ה אלה־ם הוא רוח נבואח או רוח גבורה בכל מקים שיאמר רנרה׳ הוא דבור כמו וידבר ה׳ אל^משה אין דבור בלתי  ה
 רוח והרוח נלתי דבור וכרכור רוח גבורה כמו בעתניאל בן קנז ותחי עליו רוח ח׳ וגו׳ וביפתח ובשמשון ובדוד רוח ה׳
א ידע גניאמחמרבר: אך השומעים בשעת שדבר יבינו: נשינויןחנפש  חוארוחגבורח: רוח גבואח לשעות ל
 בנלי זמר וננגיןויהשוב יראת אלהים: יבא עליו רוח אמת: אנלנעצנות רוחרעח מנעתו ע״נ ישמח הלב נאחנת
 נוראי: רוח גנואחכאליחו ואלישע ומשח ויחושע הקנים: רוח חכמה כנצלאל: רוח משרת של חקב״ה ורוח נסע
ם הזק מאוד והגרת רוח גדולה שלוחן חן כמו ועןשח מלאכיו רוחות: אבל בעניין יחזקאל-4  מאת ה׳ ייהפך הי רוח י
 עאמרורוח נשאתגי ותשא אותי רוח ח׳ חרוח ההוא הגישאותכיםא רם וגישא עם התיות שגאמראל אשר יהיה שמת

 הרוח ללכת כי רוח החיה נאופנים ני נל פעם שנגלה הקנ״ח נכח גבורות מרכנתו וחחיות וחאוםנים: מנחו מתנשא .
 יחזקאל: שלא נמצא שנשאו הרוה טרם שנגלה עליו חקכ״ח שני ותשאני ד־ח וקול כנפי חחיות משיקות ורוח נשאחני
 זו פעם ראשונה ופעם שניה ודמוח פניהם: אלו תפנים וחשא אותי חרוח והשלישית ויעל כבוד ה׳ מעל תוך העיר ורזח
 גשאתיי והי׳ר וכנור הי בא אל הניח: וכל הלמוד בקול וקול בן ארם יעלח מרוחו: וכל אוח ששה קולוחכנון $ קמץ
־ פתח א צרי א שבא א שורק איו חולם אור מן מאורות צפעוני אדם אם רחץ אם הדרך אגי אור :  א
 ךרי הא׳ יש לח ששח קולות בין הפשוטות ט״ו לכל אחר ני חסיר מאלף בית שבע כפולות שהן כגי׳ר כפ״רת גשאר
ם  ט״ו אותיות מן כ״ב אותיות וכל אות יש לח ששח קולות זמן ךז^י-ות הרי ט״ו אותיות שכל אורת ששה קילוח ה
 צ׳ קולות ולשבעה כפולות ברגש וכרכר יפה יש פ״ר כי שבעח אותיות בג׳׳רכפ״רת לב גושח ששה קולות לב׳ רפויי
 ג״כ ששה קילוח הרי שנים עשר לכלשבעקולות הרי הן פ״ר ס״ך כ״ב אותיות קעי׳ר קולית: רזה אדמאין להגביה
ת דכאי ושפל  בגאות אך יחשוב מיוצרו שהוא ראשון לכל חראשונים ואחרון לאהרונים והיא כאהד מי ישיבנו ושב א
 רוח וכאשר יראח אדם מעצמו שגופו נוצר מן הטינוף מטפח זרע ןגעשח א״ב כעין חתיכת נשר וניפח בו רוח ?> •וגים
 ונוצר בז עצמות ונמתח חגידן וחז־וי״»גיכי,ן ברם ועצמות..נתמלאו במוח והלבישו אור ואיך ניצר קלכתר פנים וקימת
 אפים ונחירים איך נקובים לפנים לגרון להנשים ולהריח: ואוניו לשמוע :חורי עיניס : ופרצופי עעים: מכמה גווגימ
ם ושתי לחי הפת והגרון וחחיך והלשון איך משיך והשפתים לפתוח ולכנור ולהחלעות ו  ואשוני עין וריסי עין ו
 דלתות הפה מקום שנים ושתי שפתים כפרוכת עליהם ושאר אצילי ירים ורגלים וחללי הנוף ואצבעות זקשריהכש
 זצפרנים איך משונים אחת מחברתה ואיך אסור תשעה חרשים בבטן ויצא ערום ועיור ופסה הרש הגר יאמר אל לכו
ם וחכמח ונינה ובימי כחרותיך מי י ר ת  מ* פקחך מי פתח אזניך מי שס דבור בפיך מי נתן לך כח חילוך ומשמש ירים ו
ת יכיל להלבין אפילז ת  השחיר שערי ראשך כי תרהץ בכל כיני נתר ומרית אין אתת יכול להשחיר שער אחד ואין א
 שער אחד ובזקנותך ילבינו כל שערותיך ( הנה האש והאדר והמים ועפר נבראו כלם יחר בתחילת יצירתי יגדל
ו ף^יקיו וקרומיווכל שהיה ממנו הכל כבת אחת לא זה בפני עצמו: ולא זה כפני עצמו כי אס ר י ג ו ו ר ו ע  בשיו ועצמו ו
 הכל כיתר וטבע אהד כמוקירת אש יראה עולה אור נדול ואדומים ולהבה מן האש: והאויר הוא הרוח והמים והעפר
 גי במאמר הבורא נאסף ונקנץ חרסונ מן קצתן והיה מים וננרלה רטיכת המים יממנו והיה עפרוהאויר אשר נברר־5

 ממנו
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 ממנו הרטיבת נעשה אש ענין הסית הרטוב וכאשר החום נעשה אש ונשאר אויר א׳שר הוא בעצמו חס ויטיב ) ?הו
 דרעתהיוס והשבות אל לבבך סי הוא פעל את כל אלה אלחים הוא פעל אשר אין דומה לו הוא פעל והוא ברא כל־־1
 \מלא כל: רוח האדם בלב המלבלב כי כל מתשבות בלב מכרתי הלב אין הכמו־ן שנאמר כי קרוב אליך הדבר מאור
 בפיך ובלבבך ע״כ נקראים לב לומר חשוב מן כ׳ של כראשית ער ל׳ כל ישראל חדי לב ע׳׳כ ספד יצירך-. מתחיל בל״ב
 נתינות חנסח נברא העולם: ויהשובהלב חקב׳׳ח בראני והווח עסי בכל חויותי ומעיד בי: וברא מטיפת אני ואמי
• ושער וצפרגים ושחור ולבן שבעינים: לנן ד  1ולם שיש בו עשרח דברים אלו חן עוריובשר וגידים תצמיח וסוח ו
: ושמיעת חאוזן: מראות העין: הריחה אף : ם י ג  •הקב״ח נותין לו עשרה רבדים משלו אלו חן נשמח: קלסתר פ
 ניבשפתים: וחרגלוחלשון: שמושידים: חלוךרגלים: חכמחוניגח: רוהאדם סובל כל הגוף כרוח ט:ונב כל
 *העולם לומר שאדם עולם קטון חוא ואין אויר בלא רוח ע׳׳כ יחשוב אדם אשרי שנבראתי בצלם וברמות ונתן לי רבור
ם יחפוץ יקחסגרני־איך אחטא: ואעבור לפניו  לעבוד למלך חככור ונתן לי רוח שבכל עת שנתי היא פקודה בידו א
 •בשמהה ובנילה ואבטל תענוגי העולם חזח לעדניני בעולם חבא: ששח קולות חן א א א א א א כנגד ששרת
 מזלות בנלגול שקועים: ששה עולים ביום ובלילה ואודממבהיק אך אין גראים ביום מפגי כה ההמה ופעמים נשקעים
 ופעמים עולים כך המלכים ששה בטעמימ המשמשימ למעלה זרקא רביעי גרשים וכו׳ מלמטה ששה אחנהת הביר וכו׳:
 המליך את א׳ ברות וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בהם אדם כעולם : ורויה בשנה: ונויה בנפש: זכר ונקבו־־! :
 זכר באמש: ונקבה באשם: פירש המליך אלף בראש הדבור וצירוף אותיות זה בזה כורם עם א׳ ועשאן שני יצורים
 .ובונה את א׳ אמש: וחשני אשם: וצר רוח מרוחו וצר בואוירבעולס: ורזיה בשנה: ונויהבנפש: כל דבר שהוא
 •מתןיך : כי *1ו שלשתן נבראו מרוח מן חחזח וחלב שחוא חגויח חמיתיכח נין בטן לראש: ויולד נשמת חרוח בכל דבר
 שהוא: זנר באמש: ונקבה באשם: יש פאויר העולם חמצמיח ומוליד ומפריא נקנות נין חבריית: בין בצמחים : בין
 כפירות: ויש רויה המולדות זמצמחות נקנות נין ננריות נין נצמחים ננל רנד : ולכל רנר שיש להם גויה הנה אמש
 ואשם: ורוח אלהים מלא הבל: ופנה אויר העול׳ להיו׳ חלל נדי שיחיה חעול׳ ננפיחת חרוח: ני בלא חלל ואויר אין
 בדיה יכולה לחיות שאם יסתם כמקו׳צר אין לו אויר באם שאין אויר אין רוח וימותו מיד ע׳׳כ מרוח קדשו מלא כל חלל
 בכל ארבע רוחות זהו וברוח פיו כל צבאם וחרוחגשמת חיים:לכך נוצר באלוף הרוה: שאין אדםיכול לומר א כ״א
 בפתיחת פיו כשמוציא רוח: חרוח מתוך חלב באמצע חבטן שמשי חרוח יוצא: וכן חרוח מן חחוטס שחוא מתווך בין
 העינים: וחרוח יוצא מהלב שהוא באמצע כין הקנחלריאח כי רוח חקורש יוצא מן הכסא שהוא מתויךבין המחנה
 זהו רוה אלהים: כן הארון מתווך בין המחנות שמשם יוצא רוח לנביא ותחת כסא הכבור חלל כאנוז שחרי־4 תחתה
 ושם הריתות שנא׳ והיתח נפש ארוני צרורח בצרור התיים את ח' אלהיך והוא מתוקן בחללו של־, פה החיך והלשון
א ס  שיש גנוה נחיך כספעה ובו הרוח: ומעין תחת הלשון כמו נהרות סניב הכםא: וסח שיש חלל כאנוז תחת כ
 הכניר זהו אל געת אגוז ירדתי • ^ הנה זו עומק המרננח) לנך וידא עלננפ׳ חרוח שהם קרים: שחרוח ראש לנל
̂'א נמקים רווח לכך נקרא רוח: ריבראש תיבח רוח שמח ארם בראשו ומשם יוצא שבי נפחה  הנריו׳ ואין הרוח שורט 
 שנא׳ ויפח באפיו נשמת חיים ויפח באפיו רוח וכתיב ורוח אלחיס מרחפת ער פני המים זה רוחו של אדם כי חי תתק״ל
 שנים: כמו רוה במילוי רי״ש ו״ו חי״ת גסטריא תתק״ל: וכל מקום שכתוב ריח אדהים זו רוח חזקח: שהנביא
 מרגיש שהק״בה מתהלך בה: רוחלמפי־עחור ן זחו שלח ירו מן חתור) רוח נא״ת בייש ספ״ג כי יש לרוח חורים

 קטנים כמו ספו״ג וכשרוח מנשב ברוח יורד מעט מעט גשם לארץ זהז ישב רוחו יזלו מים:

 ענין דוה וכהו
 ףןךן שלש אותיות שלש פעמים יצא הרוח בלא שיעור בימי איוב אליהו רונה ושלשה מדות עושה חרוח משכר
 סלעים ומפרק הדים ומוצא אש: דכתיב באליהו רוח גדולה והזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה׳ :
 וכתיב כיחזקאל והנה דוה גדולה ואש מתלקחת: רי״ש בראש רוח זר׳ במספר קטון ב׳ כי רוח סובב לשגי מאות שגה
 שני וסובב הילך ואל סביבותיו שב הרוה: ו׳ ברוח כי ו׳ עניני הרוחות נאמרו כמשיח א׳ רוח חבסר־ז ב׳ רוח כינח נ'
: א׳ רוה נקמה לא ירין רוחי: ב׳ רוח המנשבת כעולי  עצה ר׳ תבונה ה׳ רעת וי יראת ה׳ ח׳ ברוח ח׳מיני רוחות הן
 שנ׳ יריח אלהים מרחפת: ג׳ ורוח מלאך שכתוב ולא ברוח ה׳ ותרגום יונתן כמלאכא רוחא שכינתא דה׳ עושה מלאכיו
 דותות ד׳ דוה בני אדם שנ׳ אל אלהי הרוחות: ה׳ ורוח רהכהלעשית משפטים זהרלרוחמשפט: ו׳ברוחשרואד־ז
 דמיונות ומתפחר זהו ורוח אלהים מבעתו: ז׳ רוח עריצות שאינו ירא מפגי כל-1 אפילו חלש יש לו ריח עריצותוזהי
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 ורות לבשה את עמשאי: ח׳ רוח נניאים שנ׳ ואחן את רוחי עליה רוח אליהו ונחח עליו רוח ח׳ אשפוך רוחי על כל־י
 בשר הרי ח' מיני רוחות: זהמלן לשין אלף אלוף שהקנ״ח עושה משקל לרוח דדעת בני אדם יש כמקרא יש במשנה
ר יש באנרח •ש כדרך ארץ יש pro זהו לעשוו־ן לרוח משקי: זבד באמ״ש כי מ׳ הממוצע בין אלף לשין ו ם ל ת ש ב  י
 היא מתחלפת בא״ת ב״ש ׳וי׳ר הרי אמש איש: ונקיבה באשם בי מ׳מתתלפת בה׳ באלף בית א׳׳פ ב״ע ל׳ס די׳נ ה״מ הרי
 אישה מאשם: כמו שאותיות בולטות וסאירורת באורים ותומיס כך לפני בריאור־ז עולם היה אותיות בולטות בתורת
 וכשהיה בולטות אותיות אשם אז נברא אזי.ר חזקשמגרל בעלי כח חברים יותרמנקיכות ופירות נדולים ושמניכש :
 וכשהיה בולט אשם נברא אדרחלש מגדל חלשי ם ונקבות יותר מזכרים ופירות כהושים לכן יש אויר שמנרל הלשים
 ונקבות יותר ופירות כחושים: ויש אויר שמגדל נבורים וזכרים יותר ופירות שמנים: ולפי שרוח יוצא מרוה קרשו כל
 חיות אדם נשמת רוח : לכן נזכר אלהים ברוח יותר מן כל שנ׳ ורוח אלהים מרחפת כי מלחלוחת הרוח בא מים ומנח
 מים בא אש ויש להם דוגמא כעול׳ אם יפיח אדם בכפות גתרטבוידוע אם יחהממו מים בכלי זכוכית נקיה ויותנו בחמח
 בתקופת תמוז במרינורת שאוירם חם יוכל להדליק בוערו־! המינו וכן מאש אבנים אם יחסם מים בקומקמוס וירתח כו
 ימים רבים ימצא בתחתית הכלי כמו חתיכות אכן זהי סברת הדעת: ועוד שהרוח חזקח מכלם כי כלם תלויים ברוח
 והרוה תלוי במאמר הקנייה: ובכלם כתיב כריה רכתיב בורא רוח וכתיב והמים אשר מעל לרקיעצוה ונבראו ובחשך
 ובאור יוצר אור ובורא הושן למה ורוחאלהים מרחפת על פני המים להודיע שהרוה על הסיס לכך אל תתמה שבימי
 ^יהו ככף איש עולה מן הים שהרוח שם : ועור ורזחאלהים זהו דוה קדשו חהו אויר החיים שהוציא מרוח חיים שברא
א נבראו כל הרוחור־ז גמצא חרוח ראש לכל הבריות כמטה ובמעלה ו ה ם הקודש ומן הרוח ה  לבמדו האדר אשר ש
 ונדי רוחות העולם רוח בכל אהד מהם כי בכל ארבעפנורת העןלםרוחממש נו שמנשבת בכל יום זהו שאמר בכפר
 יצירה רוח מרוח חקק וחצב בו כרוח הפח כליל ומעורב בשלשח: בו רוח «מש ורוטב וחמימות: כי רוח מרוח קדשו
 יצא ומן הרוח •צא מימ ומן הסיס אש זהו מים מן הרוה ובכל מקום שיש מים שמ הרוח דכתיב ויולך ח׳ את היפ ברוהו :
ת מי הלהלוהת לצד  בי בראשית מלאכת המים היו על ידי רוח: שע״י רוח נעשח רטיברת ולהלוהת האויר כנס א
 אהד והצב מסגי תהי קו הירוק המקיף כל העילם כמין ירוק שעל פני המים: ובהו הם אבנים המפולמות ־ ומלהלותות
: ומ׳ רוממות ם י  המשוקעור־ז בתהום: המים יוצאים: םמ׳ נברא מים ס׳ הוא מים : ומהופך כלפי ארץ ששם מ
ם מבוע מקור מעין מקוה : י  כשאדם קורא אותה משתמשת בין שפתים סימן למים שדוממים: ומ׳ בתחילת אות מ
 ולפי שמן דבר קרשו יצאו המים כל טהרה כמקוה סיס: הקבי׳ה נקרא מקוה ג' פעמים: שני פעמים מקוה ישראל ה'
 זא׳ וסמוח אבותיכם ה׳ לכך סקוה ברום שלשה אמות: מקוה גימטריא מ׳ םאים: ואומר כספר יצירה המליך אר־ז ם׳
ה והציפו ארץ לעולם קור בשנה ובנין בנפש זכר ונקנה: פירש שם מ׳ בראש הדיבור וצירוף  וקשר לי כתר וערפו זח מ
ר ארץ בעולם שחוא מבועי מיס וקוד: ובטן בנפש  האותיות ביחד ועשאן ש ני דברות דקרא האחד מאש ותשני משא מ
 מחמת מאכל יולד הקור: זכר מאש ונקנח במשא: יש ארץ שמולירח דברים בין בבריות נין נדשאים נין ננל רבד
 כי יש נלבה לכל דבר: וכמו אדם שמדבר בימות הגשמים שהוא קור ורוהו הם יש בו להלוהר־ן בהבל פיו כך יתעלה
ם לכך לא נאמר היאך נבראו לכך כחיב קיל ה׳ על המים הם היו ראשונים י  דבורו L אוכלה יצא מרטינת דבורי מ
ם שהוא היתה  אשר קבלו את המלך בקילוס ואמרו אדיר במרום הי־: והתורה נמשל למים שנ׳ הוי כל צמא לכו למי
 מייעצות במלאכתו ומטהרת לומדימלפןלמ׳ י.ןם קבל משח עשרת חרברות וא״ב חירז עור ארבעים יום אחרים שני
 פעמים ס׳ ועשרת הדברות הרי מיס: וברטוב הדבור נתמלאכל העולמ מים ורוה סרהפת עליהמ: ממיס אש ומימ
ש וממנו נחצנ חהכסא נמו שנפרש ושי״ן למעלה פתוחה זי אש שהפונה ם הוא א ו ח  מרזח דבור קרען: ומנח ה
 לשמים שהיא של אש ושורקו־ו בקריעתח משמעת קול סימן לאש כשערת חכערתו מוציא קול ושין למעלח כמו נר
ת  כשנחכבהעילה שלהבת למעלה למקים שבאה ונקראת ש״ין לשון שינוי: הם שמים ואמר בספר יצירה המליך א
ם בשנה וראש בנפשזכר ונקבה פירש המליך שי״ן באש ו  ש״ן וקשר לו כתר וצרפן זה נזה וצר בהם שסיס: בעולם ח
ור וצרוף האותיות ועשאן שני דבורים וכינה זכר בשמא ונקבה כשאם וצר שמיס בעילם שלאש וחום  וחקקו בראש הרינ
 בשנה והראש בגוף שמן חמיח יולד חום ויש חום בשנה ייגזר מן השמים להוליד להצמיח כין כריות זכריס בין נקבות
 שי״ן לשון שינוי שי״ן יש לה שלשה ענפים והיא ראש אות משמים שבו המה אש: ולבנה שלג: ורקעי שהוד הרי שלשה
ם שי״ן נוצר אש  ׳ש באש חמח כגחלת ארומה לבנה כשלהבת לבנה רקיעכעין נהלת שככת שי״ן שלשה ענפים כי ע
ם שי״ן אש באל״ף נוצר רוח א רוח שניפחין אותן לכך חנר אל״ף ע ל  שיש נו שלשה שלהכת ועשן יגחלת ואין אש ב
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 פפר רזיאל הגדול יב
ת לחנה: לפי שיצא מרוח ל ע ה  זגשי״ן האשושיין לשץ שינוי שאש שמימ משחנה שאוכלת המיס כדכחיב ואת המים ב
 קרשו לבן האש מטהרת רכתיב כל דבר אשר יבא נאש תעבירו באש ומחר: למעלה טהרתן באש ננהר דינור וחחתזנים
 טהרחן במים נמצא נדנוד העולס נתמלא' העולם רוח מים אש זהו אמש אויר מיכ אש שאש לקח המים והורידן; לכל דבר
 מבקש מים תפקירו למעלה ירדו למטה: להנה עולה למעלה למקום שבאה: וריח אלהים מרחפת על פניהמים רוח קרשו
 ולקח האש עמו במחיצתו זהו ונהורא עמיה שרי ועתה היה העולם מים ורוח על המים והאש למעלה מכלם •י ויאמר ה' נלבז
 אין ככור למלך בלא צבא אברא עולמות לרעת ככור מלכיתי ויועץ המלך בכלי אומנתו היא התורחכדאיתא כבראשית
 רבה ואהיה אצלו אמין אמית תורר־ז אני הייתי נלי אומנתו של הקביח ואומר במדרש ה' בהכמה יכר ארץ אין חכמה אלא
ת עולמו כתורה תרע כמילוי ח:מה היית כיף מים היה  תורה רכתיב ני היא חנמתכם ובינתכם מלמד שברא הקכיה א
 בגמטריא תר״יג וכתיב בראשית ברא אלהים אין ראשית <יא תורה רכתיכ ח׳ קנני ראשיח דרכו: בראשית בגימטריאתורה
 יצר ללמדך שבתורה יצר עולמו תדע אל״ף אחר ביית שנים הרי שלשח גימיל שלשת חרי ו' ר׳ אי־בע חר׳ י׳ ח׳ חמשה תר•
 ט״ו ו' ששה הרי עשרים ואחר ז' שבעה הרי כת ה' שמונה הרי שלשים וששה ט׳ תשעת הרי חמשה וארבעים שים אותה לצר
ם צ״ה שים צ״ה עם ת׳.V' חציה  אחד ועת«ן חשוב ייצ הרי ק׳ כיפ הרי ק׳ מיס הרי ק' הרי ת' נשאר נ׳ שים נ ׳ עם מיה הרי ה
 גסצא ה' חסר מתיק היא חמשה חומשי תירה נמצא התירה משלים לםנין תיק: והעילם נברא מהלך ת״ק שנים לכך בתורה

 ול׳: ה' פעמימ צי חין ו׳ פעמים פ׳ ח״ף • ה׳ פעמים צ ת״ן י הרי צור. '"ג מאות ופי: כי פעמיי ל׳ ו׳ מאות י ט׳ פעמים נ׳ תיך
 ו׳ פעמיי פ' תיף • הרי לני טיו מאות ולי: י' פעמ י מ׳ ת' • ב פעמי׳ ש׳ ו׳ מאות • ה׳ פעמיי צ' חין י הרי משה ייייד מאות ע ״
 יי פעמי׳ מי ת'• ו׳פעמיפ׳תים• ג׳ פעמיי ר תירי ב׳ פעמי׳ ש׳ תיר • היפעמיציתין־ הרי מורשת כיה מאות ול׳ :
ם ת׳ ת י הרי קהילות כיב מאות ונ׳ : ע  ד' פעמי׳ ק׳ ת׳ י ה פעמיי צ' ת'ן י י' פעמים מ' ת • כ פעמים ל׳ ת״ר • א׳ פ
ם  י׳ פעמי' מ ת' ־ ז׳ פעמי׳ ע׳ ת״ץ • ר' פעמיי קי ת׳ • ב' פעמיי שיין ז׳ מאית הרי ׳"ת מאית יצ' • היי ס״ך הכיל ייג אלפ י
 פתית מ׳ ־ נן ניים יש י׳ב שעות וכל שעה חתירף חלקים הריייב פעמים תחריף ׳*ג אלפים פחית מ' וכן בלילה זהי והגית
 בו יומם ולילת: כיר ספרים נגר כיד שעות ביום וכלילת י וי סדרים כנגד ו' ימי השבת ־ ר׳ סדרימ יש להם נכ־רא נגר ר ימים
 כשבועהכלא קריאת התורה ודי סדרים מעסירם • ובתורה היהעצת סלן מלכיהםלכים הקב״ה בתך הי לעולם אמן ואמן:

 J"Vt^}03 ברא אלהים פתח ננ׳ להודיע לנניארס כ• בני אותיות משמו ברא ב׳ עלמות ע הו והעי הב
 שנאמר כי ניר־־. ה׳ צור עולמים העולם הזר. כה׳ והע הכ בייור לפי שעת ב עולה בכחשנה
ם הזה הקדים י'לה' ואית למה הקדים הקדוש בדיך הוא באיבליויר ל י  לנראות קורב ע
ם הקרוש כאשי־ ד בי שנים הרי ג' יג׳ שלשת הרי ו' ודי איבע הרי •יז״ר וסמוך לי׳ ה״ו וזה יהיו ש ח  בדי לצרוף יה״ו א׳ א

 גפרש כשער השמות ביית זה עילם הזה שיש לה שלשה דפגית
 כמוכי• י׳ שנברא כי׳ מאמרות כנגד י' דברות * ת'זו תחיית ( דגה )

ד ה״ו כמנין אייך ושני ראשים ב ג ד זה נלד־1 א ̂ף לומד יחיד ע  המתים לכך פתח לנריא עילמו ועיר בפינה גנה ל<
 לעולי פנת פניך בעולמך: ב' נתיב אצרי חורבן בתים ובתורבן דתייגואו ובתוספת׳ זיאצלהרי כיח ומור אז ישיר משה
 הבית ראיתי את האיץ והגת תהו ובהו ואל השמים ואין אדם בן רמז כח מעשיו תגיד עיר הגה איב גיר סוד אד •יעלת
 . בתחילת חעולם יהארץ היתה תוהו ובהו וחושך תהו פירש רקדת כן הארץ וכלל איב גיר היא עשרה איר בג׳ באמצע

 מכל טוב רקנית כמו ובתיהי ילל ישימון מקים שממה שאין בו הם ה' יה׳ היא ג' במספר קטון הרי השם אדני
ם הגי ע א יצילו וכן וזתו סור בגדי קודש רמז כגר• בר קדש ו א יועילו ל ר התוהו אשר ל ח  מכל טונ כסו הלכי א
ם באמצע הרי בגר בגמטריא יה בגר כעצמו חעעה ר  ראיתי איץ יהגה תהי יבר־.ו כמיש בסמוך ראיתי והגה אין א

 כך והארץ חיתה חיהי מכל צרכי תעילם: ובהו בלי בניינים לכך ורית וסיח בד ששה הרי מיו
 ויתתנא ארם אשתי בתוך עץ הגן כי אין בית בעולם: וחשך זהו

 דזעכים כמי חשכ׳ מיס עכי שחקים יקי־א לעבים חושך שמונע אור ומהשיך המראה כסו הנה אנכי בא אליך בעב הענן ובכאן
ת מ ם והחשיך ועדיין לא נברא אור בעילם ו ד י ת אינ, אומר חושך כיא באור שהיה ק י  גברא העבים אבל ממש חושך לא ה
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ל ת  ספד חיאל ת
ה ימיו שיש בו ממשות כעניין י  שאמי וחושן על r3to תהום חעניפ חשכת מים ששרויין אצל הסיםיזעור העולם מחחלרז י
מ לי ?ץ לא ראתח אלוד0 י ת מ י י ח ת א ו מ ל י ? ח ב " כ ק ה ' י מ י  ממש חשך היה כסר, אלפים רבבות: שאין ראש: כן עילמי ע
 זולתך; וטרמ בא מוצא שנת ססון לערב האיר לפי שעה רגע כממרי להתשיך כמו תש ך של לילח ונתיעץ הקכ׳ה עם תורתו
 היאך לבראות עולמו והתורה היתה כתובה בזרועו נאש לבנה קל אש שחורה והיה ע' ג שמות של הקנית חקיקים בימינו
 והיה •חיר בעולמו ויפן כה וכהדרא כי אץ אישונתאוה לעול׳לברו שני והוא אתר ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעשמיר פשט יח
 ולקח שם אחר ותיציא ממנו שלש טיפין של מים ונתמל כל העולם כלו מים ושכיגה על חסים שגי ורוח *יהים מרחפת על פגי
 המים וחלק המים לשלש׳ חלקים שליש תלוי במאמרו ושליש במעיינות ישליש בים: ולקח שם שגי יהיצי׳ מבנו ג׳טםי אודה
 וחלק לשליש אחר בעיהז והאחר בעהיב והא׳ לימות המשיח: ולקח שם שלישי והוציא ממני ג׳ טיפי אט והלקו לשלשה׳, מאי
ה מימנו אש ומשמאלו איר מתחתיו  נבראו המלאכים ומאי חיות הקזרש ומאיאש לא ניפח הרי נחמלא העול׳ מיס אור ואש ה
ם ואור וביא כסא כבודו נטל אש ואזר יברא מהן חיית הקודש י  מים נטלן ושרפן זה בזה נטל אש ומים ועשת שמים נטל מ
 ומלאכי השית רכתיב ה׳ בחכמה יכד איץ מניין הכמה עיג אלו ע ג שמות של הקכיה החקיק׳ על זרועו של הקכיה נשתייר
 שנעים שמוי שכל אחר מהן יכוללנרוא עולם אחר נך מצינו במרר' ה בחכמת יסר ארץ ואני קכלתי כמו שהוא כתוב בכפ׳
 יצירה עשר כפירות נלימ' אחת רוח אלה׳ם היים פ׳רציןהחו וחפצו שנים דוה קרשו מרוח אויר ומרוה הקודש שלא יצא רוח
 זילך לז׳רוהות רוה ממש ומן הרבו' יצא רוח: שלשיימים מרות היא רטיבת לחלוח הרמי: רניעית אש ממים היא עיקר החים
 אצל הדבור; ה׳ רום ותחת: ז׳ מזרח־ ח׳ מערב־ ט׳ דרום• י׳ צפון• ומן הדביר שהיה העולם רק רותמים איש לקח
 אש ומיס וערכן יחד וברא שמיס וקיא קודם יהי אור לא שצריך לאורה כי נהורא עמית שרי וכתיב עוטה א, ר כשלמה כיא
 כאדם שכונה בית כגורומאיר נר להאיר בכית כך גזר על המים להאיר לצלית׳ הרוח הארד הדומה לערנד־, יכשכדבד
ת עשן הדק הדק והוא הוא המקיף בין שמים לארץ ונתלק ראשונה שנית ר 8 ת  מתוך תאש * האש הי־ות הו* הדומה כ
 במדבר שלישיר־ז בהרים ורביעית בישוב ושלטינן כישיב אפס אץ עין יכ-לר־ן לשלוט בודן הרוצה לראותה כבית שיש
 בת שלשה חלונות כאשר יצא קו השמש על החלמית לפנים בכית אזי0 ה כמרת הקיקשור ועמד מן החלונות והוא האויר
 ובימות החייף יראה בעין רק שיעלה מן חאויר ואש ואינו עולה כי אם יכנס לטביעתו למיס ובחמימות הארץ שאינו מקנלו
 נראה במיציאולחיץ ועור בימית החורף שהאייר קור לגיף הס יוציא ניתור מפיו של ארם לתוץ כמו עשן רק אנל בימי קיץ
 שהאדר חם והגיף חם לא יונרל זת מזה שמים תלויים נאזיר והארץ תלויים מן האייר והגלגל מגלגל כניבותיה והארץ איגו
ת יבשה או כנפי עוף או קליפת שומ ישים פ ו בפי הכלי יפיח ל  זזת ממקומה משל לכלי זכוכית רהב ופיו קצר וכומוץ או ע
ן יעלה מת שבכלי באויר באמצע ער הרות בו כך האיץ תליייכם באויר והאדר טבעיות  רות ככחו עד שיתמלא כלי רות א
 רכיב אן כח השמש ביום חס אבל בלילה שוכב תחת אויר יתכסה בבגד צמר או עיר למחר ימצא עליו רטובימ בגהור ה וצי
ם מאויר וקכ״ה אין לרמותו אך יש לרמזח כרי  מן הפת תרטוכ הבגד כגיהור היינו באויר רדוצא מן הפה זהו אויר הרוה מי
 שיבין השומע כך יצא הגיהור מפי הארון ומרטיבת זורמו המים מכח הגירוד כביב הערפל המכסה על הנהיות מתמימות
 הניהור נעשה תהו וברז והו קו הירוק רומה כרמית ירקית הקשת כשאדם כיס כספינה יגל מעלית אז יכיל להביט קו הירוק
ת א  למעלהאדמדםבק־קהי הששים למכה שחיר אצל התזום הוא מקום חושך ובציל הים יכיל להביט מקצה אל קצה פ
 העול• יש משמים לאייץ כיעילר׳ים גבוהים טיו אמה מנר־1 הה־יס הגבוהים והנה כתנועתם ניב י;לר, אדם על ראש התורן
 להסתכל בעקימות הארץ מפני גיבה הים ידאחזימח• כמיוו־ם כים מיי״ק מן המרעה יראה כל המריני־־• לפניו כקערה ומן
 קצפ׳ המים נקפאי עש הקקיהמים וגשתלגוברפש וטיט ונחצבו כעדיג' הבשם שנזיעו שס מיני רכושם ויש להבז נכיל כניב
 שלא יחעימ הבשמים כמו לחייו כערוגתהבימכש זהו הציבו נהימה כמו והמים להם רימת כמז בעזיבה בכיפהעייקר־,
 לשום הגשמי בו ועבים חיו כביב למיס כמנהגם והיה חשך ואין לדבר מן האורה איך יצאה מרנירו זהנה אנו רואים האש
 והאור ואת צביעותם ככמה פנים ופעמים נשמע קולת ואנו לא יוכל לעמוד Hp עיקיהואיך נעמרעלנעלם ונכחד אך
ת כאדם שחקק האותיות ק מ  כאשי• קבלה אניתינו בירינינגיר כי איך ציה למיס ר־יהאיר מדבר קדשו ואומר לך משל א
 יסית איתם המלאכי שנטירו וגער בהם הקב״ה והפילם משמי מדוש מצאם ארם היאשון ושב ורקק את דמותם מאילף עד
ת  ׳ודיי: כן חמים ר,יו כאיי״'ממלאכים שבהם ועוד כשם שארם מאיר נר בביתו להאיר כן כ־גבי־א עולמו בדנור צי
ר שציר מופלא כידינו שתאו־־ נברא מן המיס ך היא על צלילות המים להוציא אור להאיר לעולמו ויתי או י ר 8 כ , י ?י 5 1 

 שבתיבה מקומות נקיאד המים אור שנאמד יפיץ ענן אורו על כפים כיה אור כמי עין מאור ובו מעין מים תדע כלו כדמעות
 עיני לכך אור נקרא ׳ומלשון ים מים זהו יהי אזר ילכו חשכת עבים ורוח המקשרת עד־1 המיס והאיר בין הקליפית כי שמים

 כיום



 ספר־ חיאל׳ הגדול יג
 ביום־ככצה נתיגןעולה בלא קלי&ה הלבנה־ככדוד שמים למעלה למטה העולם מוקף
: ונין כל הקליפות אור ונבראו האור מלתלוחית הרבו׳כרא מים מאוצרות ן  לרקיע כ
ם מטר וברק ואוצרות שלג יש מקים שהמיס מאירים ושכם אין תוען וכן שלג ומן י  מ
 מטר שנא בברקים והברקים מחמת חמימות האוריכם וקרא אור על שבם אויר מנוקב
 מחשך והאור צרין עם כל פעולה לכן בכולן כתיב ויהי בן ונאור נחי׳ ויהי אזר שנולן
 צריכין לאוד ובכולן כתינ וירא אלתים ני טונ ובאור כתיב וירא אלהי0 את האור
 ב׳ טוב כי כילם צייכין לו ולפעולה ואמר טוב על האיר ולא על השמים והארץ ומים
ם יה• אוד ולא שמיכם ולא תהי  כי עדיין לא ננמרה כל מלאכתו לפי שלא אמר כ׳ א

 הארץ ולא מים לכן אין כתיב כאן זיתי כן כי אם ויהי אור ונהר דינור היה מאיר בין הקליפות כי מרכרז יצא האיר וזה קידם
 . לכל זהי פתת רנרך יאיר ואותה אורה מתיקה יגנוזת לצדיקים וישמחו רכתיכ ואור צדיקימ ישמח:

 ^Dvty שליש מים שליש מדברות שליש ישב ועור ארץ שמים ימים ועור העידו והעיכ וימות חמשיח וגומל חםד
 עס כילם וירושלים של מעלה שבזביל ג׳ רקיעים מכאן וגי מכאן וכחיב חזקים כראו מוצקים א״כ למרה
ן רואין וכחיב ושמים בורח תכן שלשה טפחים י S עופרת בצד חאחד על כן א  אין רואה בעבר האחר לפי שרן כמי־אה ש
 ולקח הקביה אש צח ומיס צהים ועיבן וברא שמים כ׳ ברא שמיס האש כראשית ברא אלהיס את השמים ואח הארץ והחקין
סה  ו׳ מעונות למעלה וזי למטח נטה שמיס למעלת כפרתי הגדול וילון אינו משמש כלוםשנ׳ הנוטר־ז כרוק שמים וילון רו
 ליריעי־ז שמשימן איתי על פתה פלטין בשער־־. עהנזלך נכנס לפלטין שלו ומככין אותו ובשער־. שהוא יוצא מעבירין
 איתו אף כן וילין כ עעה שיעלה עמור השחי ותצא חסה לשמש עולה ומככה פני הרק־ ע הראשון מפני נלנל חמה וכשנכנס
 חמת מעבירין כרי שחכנס לבנה כוכבים ובזלורע לשמש כעולם בית הלל־1 אומר ארץ נביאי־־! תחלה אם כן לכה פתח
 בשמים מפני כדר המול־ת: ניכן ראשון לחרשי השגה אש ואש ראש לכל דבר שהרי אור ראשון לכולם י ניכן ראש
 לחסימות השנה וטלה אש והוא מזלו של ניסן כי טאיק ואתי האש עפיר שויר מזלו של־־י אייר שהוא עפר שביג עפר ואח״כ
 רוח חאומ־ם מזלו של סיון שהיא רוח זאחיכ מים כנני פרטין שהוא מזלו של תמויז שחוא מים כפיר מים וחוזרים חלילר־ג
 איייר. מזל אב אש בתוליה מזל אלויל עפי מאזניים מזל חשיירוח עקייכ מזל מרחשיןמים קשית מזל ככליו אש גדיי מזל
 טבת עפר דליי מזל שיט ריח דגיים מזל אדר מיםיכימנך ששית סא״כ מאיק גדיד לכן בפסוק כדר שמים ארץ עפר רוח
 אלהים מרחפת על פני המים וכמי שהיה האור ראשון כך טלו־. אש ונקי־א ראשון יבניכן תורמין הלשכר־. לציי־ך תמידין
 לקנית טלאים שיהיו מבוקרים וכשקיא האור אמר לולשר של חושך סור כיאנירוצה לבראות עולמי באורה אמר לו מפגי
ם לא חיר הריני גוער נך ומאנרך מן העולם כי אנינזראו כאור סלה שהי* אש מזל  מת נרא אותי קידם ממני אמר לו א
 ניסן אמר אתיי האור מה אתה בורא אייל אותך חושך דומה לשור מול אייר ואתרי מה אתה נורא איל תאומי' מזל סיז״ן אדם
ם ואתריי מה אמר י  שמשתמינאור ינחצ!ך וני אחן שני לוחות ואחריו מה איל פייטן שהיא מים מזל תמוז שהכל צריכן מ
 ליה אריה מזל אנ כשאדם מקמץ מגנר כארי ואחריו מה אסר לידת בתילהמזל אלול שעתיר אדם לעומק ואחריו מר־•
 איל מאזנים מזל תשרי כאשי ארם שמן כבתולה שוקלין איתו במאזנים ואת־״ו מה איל עקיב מזל מרחשוין כמי ששוקלין
 איתי במאזנים ויש בי עונית שסורירין איחי לגיהנם מקים נחשים ועקייבים ואחריו מ־ אמר ליה קשת מזל כסליו כיון שיורד
 לגיהנם אין לו עלייה כיין שמבקשים עליו רחמי א:׳ זייקי כגיה:ם נחין מן רק0ת ואחריו מה איל גד• מזל טבח שמא תאפי
 כיון שיורר לגיתגם ועלה אין בו כח ומשתירץ פניו אלא מרקד ועילה כגלי ואחריו מר־. איל דלי מזל שבט שאני זורק מים
 טהורים לטתר ם מעונתם ואחריו מה אמר ליה דגים מזל אדר כיון שעלה מגהיגם יורש העולם הבא שאץ העין שולטי־ן

 בו כך סצינו כמדרש :
ה נחזור לקרמותינו טליה אש בניסן תורמין הלשכר־ז לצור ך ושור באיייר עפר שחהומ יוצא מתחת ברסוו־ז ר ת ע  ו

1 שי־ובץ תתת התהום כראמרינן כתענית לכך עשה שלמה דמות עגל שהחהום חחח רגליו: ג  ע
 האימים בכייין כגגי־ הרוח שאין רוח יוצא כי אמ ברנד חמות אם נעץ כפי־ח סרטון בתמוז כנגר המימ ששם גדילו יכל״1
 חולדות האיץ תלוי במזל ת לכך הקרים שמים לאיץ אבל א-ץ נבראת תחלה עד כאן נבאר מעשה הארץ : שנים עשר
S  מזלות נרא ה ־כיה אוים מבהיק כיום וכלילה אך אין נראין בי.־ם מפני כח גייגל חמה וכילן נראין בלילה חוץ מאותן ש
נ מזה ומזה לזרה נ י  חמת יישכח עליי כשעת זייהתו מרת מזל אחר ביחר מהן מכזסין ומהן גלזיין עלה נו נוחה ושקיעה נ
 ומות לוה על זה כולו שיקע ז,־, ז ־,ו פרד עלייתן טלה ומאזנים בזמן שטלה עומר כמזי־ח מאזנים שוקע כמעיב טליה כוכיכ

 מטלית



 ספד דזיאל הגדול
 נטל״ה שוקע במערב כיבינ מאזנים עלה טלית כולו שוקע מאזנים כילי עייי» שיי יעקי״נ תאוסיט קשת םרט״ן
ל'י בתוליה דגים וכולן יוצ*יז ץ כמספר ונכנסין במספר כ־צי עולין מן סזדח במספר ושיקעין ר , ז • ד ג  ו

 במערב במספר,אין אתר מתם משנת את סירורין ואיןנכנס בתחוסא של־4 הכירו מזל המשמש כשעדת הזרע איני משמש
 בשעת הקציר והמשמש בשעח הקציר אינו משמש בשעת החורף והמשמש בשעת החורף איגי משמש כקיץ והמשמש בקיץ

 אינו משמש בקור והמשמש בקור אינו משמש בשעת החום :
 Tlf סרר שמושן חצי מאזנימ עקי״כ וחצי קשיח אלו בשעת הזרע משמשין סי׳א יום וחצי קשת גרי וחצי דלי משמשץ
ם חצי טלה ושור וחצי חאימימ ו  נימי *חירף ס״א יום וחצי דלי ודגים והצי טלה אלו משסשין כימי הקור ס״א י
 אלו משמשין בימות הקציר ס*א יום חצי תאומים יסיטן והצי אריה אלו משמשין ביס׳ הקיץ סיא יום חצי אריה בתולה וחצי
 סאוגימ משמשין כימי החום סיא יום חכמי ישראל אומרים הרקיע עשוי כקיכחנלנל קבוע ומולות חוזרים תכמי אומוות
 אומרים גלגל חתר ומזלותקכועים בו והשיבו חכמי׳ לדבריהם לא מציגו עקרב בדרום ועגלה בצפון עגלה לא זזה ממקו׳לא
ם הקכיה  חוזרת כמו גלגל י וסימן טאיק אש שכיג עפר תמיר רוח י סעיר מם ואין אדם שירע עיקר שרש המזלות כי א
 שבראם אין לעשות כמעשיו רכתיב אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורוחיך וסדר חסזלות לחודיע
 לבניו אח מעשיו ולביכו עליהם ונראה שהמזלות חוזרים שנקרא מזל כמו מאזל שהולכים ומשתחוים לכבודו רכתיכ וצבא
 השמים לך משתהזים כי כרות פיו ברא כל צבאם: ד׳ למעלה ולמטה כנגד י'כ המחולק׳ ד׳ לנ-עלה ולמטה כנגד ׳'כ
 המחולקים ר' למעלה ולמטה טאיק איש שכיג עפר תמיד רוח סער מים • ׳'ב מזלות כנגדהן אות גי שבו מתחילץ הריינ־ן
 שהוא סוף האותיות שאזיינץ ג׳ אותיות כלא זייגין רהוח מ׳ ספקר • וכן ׳'ב חדשי׳ וייב חוליות גדולות בידים ורגלי׳(•״ב
 שבטי׳ וייב מלכים מקיפין כסא הכבוד ריב ברכות מוםיפין בכל תפלת זייב סדרי תורה אלו הן תורת הי תמימה א' משיברש
 גפש ב׳ גאמנה ג׳ מחכימת ר׳ ישרים ח׳ משמחי לב ו׳ ברא ז׳ מאירת ח׳ טהורה ט׳ עומדת י׳ אמת ייא צרקו ייב: לכך ייב
 שעות כיוס שתעסוק באלו ייכ סדרי תורת ואז יזדמן לך לתם לאכול שהרי ׳'ב לתם הפנים שבהם כ״ר עשרונית נחן לכהגי׳
ד ספרים לכך סמך אצל ה׳ קנני ראשית דרכו טבחה בבהה ומסכי יינה שלתה  המלמדים תורת ׳'ב שעות ביום ריב כלילה כ
 נערותיה תקרא אלו הכהנים סי פתי יסור הנה אם אין רוצה לעסוק בתורר־ז ייכריהו לכן לכו לחמו בלחמי התורהבלהסי
 לחם הפניםי״כ לתם הפנים י וי׳ב שבתות התורה י ראשית א׳ • קדם ב׳ י מאז ג • מעולם ר׳ י מראש הי• מקדמי ו׳ י באין
 ן י באין ח׳ • באין ט׳ י בטרם י 1־ לפני י יא • עד לא ייב: ועור ייב • דרכו א׳ • מפעליו כ׳ י עושה נ׳ י בפנינו די •
 בחיקו ה׳• באמצעיי• כעוין ז׳ י בשומות׳ בתקו ט'י אצלו י׳ י לפניו י׳א• ארצו י״כ לומר ייבםזלזרת ברא בענור
 התורה וכשם שחלוק•' המזלות לדי כן התורה לשקיר על דלתות׳ יום יום בשבתך א' ובלכחך ב׳ ובקימיך גי ינשכנך ד

 ובשנה ד׳ תקיפות ותייב אדם לשמש ללמד ג תקופות ביום ובלילה מטיו באב ער טיי באייר לכך כמך והאונה למצותיו
 ושמרת כל חקיו אל בחמשה עשר יום להדש השני וסמך לו כן שאם ילמד יומן לו ח' בל צורכו והולד מכסת • ננטן אמו ג'
 חלקי השנה כמניין ב״ר נט'ט וכן נעצמים ימים ננטן חמלאח ונימול לח׳ ימים לה׳ חדשי׳ תש׳ י רמא ־ ורימ הלק׳׳ מתתרף
ם אני ועור סמך אבותיכם צור ילרחך חשיי רמו  לשעה זהו ציר ילרחך תשיי: וכתיב ותשכח תורת אלהיך אשנח נניך ג
 לאברהם הניטו אל צור תוצנת כאנרהם עסק נתורה ונקי במזלוה ויוצא אותו החוצה צא מאצטגנוחיך י ועוד ד׳ משוך
 למעלי׳. ולממח כנגדי״כ מלותהמחולקי׳ ר׳ למעלה ולמטה נצר טאיק אש נגד מעלה יש נולה אט י נגד למעלה שנולו
ת w*־t גוחג למעלה ולמטה םעיד מ*מ גס היא נוהג למעלה ולמטה  אש שניג עפר • נגר מטה שהמ עפר תמיד דזח מ
ם בימות הגשמים ולא ימצא צמח בשוק י  העננ• הם רות ומיס כמו ננפות אדם בימות הגשמים רות פיו דומת לענן והוא מ
 מראה כי אמירוק ככרתן לפי שהגשם כעלה דארעא הארץ תאוה לכך מצמחת דומה לן ירוק שאם תשים מ׳ גשמים בכלי
 אבן ושהא ימים רכים יהיה ירקרק אכל כימות החמה שתמולות משמשין עם העסש והקצגות מצוי בימות החמה שהמזלות
 משמשין עפ השמש שבו כל מיני גשמים לכך מהפכין חנצני׳ לכל מיגי מראות ולמה טא״ק הראשוגי׳ אש כי השמי' שהם
 עיקר הבריאה והס למעלה ואי בשמים היה לו להיות תמ״ר רוח שחרי הרוח למעלה לכל מעופפי אלא שהשסי׳ נקשרי' וכן
 י״ארץ ושניהן געשו ביה שני אף ירי יפדה ארץ הרוח תמיר אחז עפר לפי שהרוח גוערת כשמגעה לעפר והסי' רביעיי׳ סעיר
 לפי שחטים ׳ורדין למטה ובחורבן למקים שפל כמו ויםס לבב העם ויהי למים והשל יורד רכתיב לכו גמס ונשפל מקימי
 מעפר יל יי׳ תקופית כשגה: תקופת גיסן חמחולחה• תקיפת תמוז חסה ויבשה• תקופת תשרי קרה ויבשה •
 חקוםת טבת קדח ולחה: ד'יסודות האדם• רם־ ליהה׳ מרהארומח* מרח שחורת• קור חום קיץ חורף י יש
 *פר מים רוח ״ ארבעה תם מוסרות הגיף דם וליחה וסרה הארוסה וםרר־ן השחורה והתקופות כנגדן קור וחום וקיץ וחירף



ל הגדול יד א  ספר מ
 והעולם נברא מאש ועפר ורוח ומים מרה אדומה שהיא כננר אש והשהורה כנגד עפר והלחה כננדנזים והדם בנגד
 הרוה כי הרס הוא הנפש והנפש הוא הכוה ועיר אלמדך פשר בריאת היסודות העולם תחלה נברא הרוח מרוח בורא
 הכל ומן הרוח אשר נביאי f נבראו המים והאויר ומן המים נברא האש והשלג ומן האש ההיא אשר נבראו מן המים
 גברא השמים ומן השלג אשר נברא מן המים נבראה הארץ ואהר אשר נברא חארץ חשמיס רוח החיים והשמים
ם ויובש שהוא כנגר האש ומן חאויר נולד רוח ומן הארץ נולד יבש וקור ומן המים יוליד ו  והאדר יולד מן השמימ ח
אם מרוח בורא כל ומרוח חיים של אב ואם יברא  לחלוח וקור כן נבראים ארבע יהירות הגיף רוח החיים עלו אב ו
 הזרע והרם כגגר מיס והרם נגר האויר מן הזרע אשר יוציאו אב ואם גברה כרה ארוסה והלהה שהיא כשלג נבראח
ם ומלך הכביר יש כ עליו א על המי פ ם במים ורוח והאש והאויר אצלו כמין כ י  מזה שהורה ברבר ה׳ היה העולם מ
 והתורה כתוב באש לבנה על אש שהורה בזרועו ומונחת חתורח בחיקו טמון ושעשועים והכסא עןםר כרכר פיו כי לא
 נבראו חיות עדיין מן הגן במיגו ובאמצע היריעה פרושה של אור ומצוייר בו כל צלם בריות וגשמות גנוזים באמתתת
 תחת הכסא: והגם משמאלו י ובו שבע מרורין תשובה בין גן יבין עדן עימדתיבית המקדש בנוי לפניו ושכינת כבודו
 באמצע שם מלך חמשיח הקוק על־4 אבן טובה שעל המזבח ורוח אלחים סובל אותו ער שברא חעולס גתיעץ בתורר־ע
 ששמה תושיה לבראת העןלס השיבה תברא המלאכים שאין הוטאין וא׳ היח בסורם ואל תתנני ביר איש שותח כמיס
 עולה השיב הקכ״ה בראתי התשובה רפואה לחיטאים כנפשם כששבם מתרםאין ובית המקדש להקריב קרבן לכפרתן
 גן ערן לנפשותן של צדיקים גיהנם לעוברי מצו r תורה לעסוק כה משיח לקבץ גליות מיר נתפייסה השיבה התורה
 ואסרה רבונו שלעולם אתה הוא אלהי האלהים העולם מי יאמר לך מה תעשה אם אין צבא למלך על מה הוא מולך

 וערב לו ברברי חורה ושמעי לה והרקיע שמים והרד לבושו ונמתחו לרקיעים וזי ארצות עמים :
 ךן׳ הן לה׳ אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה הפסוק מתחיל בה׳ ומסיים כה׳ כין השמים לארץ
 מהלך ת׳׳ק שנה זק העובי של כל רקיע וכן מארץ לרקיע יכן מקצה לקצה ועתר׳־. שים אזנך כארפכםת ישסע
 לקזל דברי ותן מורא שמים בלבן ותשכיל ותנין עניין העולם הזח רקח שלג סחחת הכסא וזרקו ער המים וקפאו המים
א ארץ ומהיכן בא אותו שלג ברבור המלך הגרוד־1 ו  ונעשו עפר הארץ כי לשלג יאמר הוי ארץ הוי ארץ כתיב ה
ם רגלי וסה שלג לבן ובשנמם  קפאו המים הלובן שבהם געשו אוצרות שלג ולוקח שלג תתת כסא לומר והארץ הדו
 מימיו ענירין כך כלהכריותלבנורחיטזכותמראם ולבסוף שב אל העפר ומרת שלג ויקרגותכךכל־, מעשההארץ
ם מרוח הקקו וחצב בהן חהו ובהו י ם וקיץ וחורף ואומר בספר יצירה מ חו  ו׳ ימים ולארץ ו׳ חקית זרע וקציר וקיר ו
 רפש וטיט עשאן כמין ערוגה הציגן כמו חומח וםבבן כמומעזיבח ויצג שלג עליהן ונעשח עפר שנאמר כי לשלג יאמר
 הוי ארץ תהו זה קו ירק שמקיף את חעולם בו הו אלו אבנימ הספורמות המשוקעות כתהום שמשם הםים יוצאים פירש
 מים מרוח פיו כנף הלחלוחית לצד אחר וחצב בהן תהו זהו קו ירוק המקיף את העולם כמו ירוק שעל פג• המים ובהן
ס ני מסים ננראו ואדם שלא יאמין לזה שאין ברא אבן ממים יקח גחשת כלל-* י  אבנים מפולמות להים שמהן יוצא מ
ם צלולים וירתיח על האש וכל מה שיחסרו המים ייםיףעודמים עליהם שניכם רבות י  ויעשה אנן מנהשת ויקח מ
 וישבר כלי הנחשת וימצא בה אבן וכן באדם ובהמח תמצא אבנים דקות מלחלוחחגוף מרתיח המכה נעשר־ז אנן
 בכבד או ככליות או בפוקימ אחר כ״ששחקכי׳ח שהוא אש אוכלה בדבריו נעשו המים הרים וכלעים ועפר נשהנדיל
 דטיבתו והוציא ממנו מים והיה העפר ותהו המקיף נראהלמעיין ובינאחזים עמוד שמים שהיא תולדות אש עם עמודי
 הארץ שהם יצאו מן המים ונהקנץ המים יחד עשו רפש וטיט ועפרורית ועשאן כמין ערוגח בעומק והציגו במו חומה
 וסנבו כסו מעזיבח מכח אותו רפש וטיט כמין חתיכת מעזיבה ויצג שלג עליהן וקפאו וגעשו עפר כמו שג*ימ׳ כי לשלג
 יאמר הוי ארץ זהו שאומ׳ כספ׳ יצירה עשה מתהו ממש ממה שהיו תהו עשה ממש ורפש וטיט וארץ קבע בהן שיש בהן
 ממש הרי עשה את הארץ וברא את הצור על התהוס וחקק עליו שם המפורש כמ״ב אותיות וקבע אותו על פגי תהום
 כדי לעכב מיסיהוסמגיך בכי אותיות וכל דבר התום בשמו השמים לארץ באח״יח אשר אח״יה א׳׳ח מלמטה י״ה
 מלמעלה כנגד הכתר הכסא תתים בי״ה יהו״ה משלשה איתיותשל אש ולהבה ביהו״ה שסיכש וארץ ברא לכן
 התחלתו י״ה • "ישמחו ״השמים ״וחגל ״הארץ כי בשמו הגדול הכל סובל אני ה י עושה כל יהצריר שנהתמו בו ם״ב
• אבד־'כשחטאו דור המבול לקח הצרור ומיד גבקעוהמיםכלמעינור־ן י ס  אותיות מונה על התהום שלא יעלו ה
 תהום רבה יכשדיר כרא השיתין מצא חצרור ואמר או לי לחנם יגעתי על זה תיסד בית המקדש גתגלגל הצרור ויצאו
ם ומלא כל העירם נפל דור על פניו ואמ׳שיר המעלות ממעמקי׳ קראתיך ה' וירד השיחין ער מאור וחעלח בט׳׳ו  המי

 שיר



 ספד חיאל הגדול
 עיר המעלות חוץ מכל שיר המעלו לדוד או לשלמה אותו אין לחשוב וכן לח׳ ננד שם שכותבי} על החרס י״ט אותיז׳

ם התהום נח מזעפו הביט הקכ״ח לעניתניתי ורמז לרנח וגלה כל־1 ה נ  בו וישים י׳׳ר אותיות וי״ה הרי לה׳ אותיות ש
 העיור שהיא על העדוי אמר הקכ״ה לדור אזור חלציך ובגה יסור בית המקדש הניט דוד בצריר שכתיב עליז ׳׳׳ט אותיי׳
 שם המפורש וסביניו נחינ יהי נביד הי לעולם ישמח ה׳ במעשיו ועוד כתינ דוד ושלמה יננו בירת המקדש מיד הושיט
ם של חקכ״ה ואל חתמה שדבר הצרור  ידו ליטול הצרור א׳ לו הצרור אל תגעי בי ששם בוראי חקוק עלי ואני חתו
 שהרי גורל שליהושעצועק אגי גורר פלוני שנ׳על פי הגורל השיב דוד ש«יכשם בוראי ריר מלא יוד דירי ל' יאגי לו
ם למעלה אמר דור להקב׳׳ה להורגני גתכוונת א׳׳ללא י מ  ואנעבךנטלחצרזרבכחשעליושם המפורש והציפו ה
 גתכיוגתי להורגך כי אם להראיחך יסיר נית המקדש מיד הזכיר השם והעמידו והיו עולין לצרדין נטל דוד הצרו׳יחקיק

 עליו שם הסםורש והשליכו על פני תהום וחזרו לאהוריהן :
ם רץ לכך שוב  ועתד־ן אשכילך בנסתרות אל יהי עסקך אין לומר כםח רננות שנים עומק תחת רץ לנך מזה א
ם רץ לבך למהשבה זו תסירנו לבך ושוב ליהוד המקים  למקום ב״ה שנאמר וההיות רצוא ושוב כי א
 ב״ה לעבודתו וליראתו כחיות שרוצים לזקיף מיד כופפין קומתן ורצים ושבים ומשתחוים כן לא יעלה על לבך להשוב
 עימק תהת כי כבודו למטה בעומק־כמו בשמים והוד מלכותו וכבודו שם כדכתיב ומתהת זרועית עולם ודע כל העולם
ם הנדול הוזר לעולם סמוך אל יסיר י S ת״ק ו  עגול כי השמים סובבי ם כאנוז על כל העולם ״ כל העורם ת״ק ע
 עןלם ואותר־• כיפה וים הנדוז־־, וכל העולם עומר על עמוד אחד וצדיק שמו שנ״א וצדיק יסור עורם ואורתו
ם הההחונים כרנ קטן בחוך ה־ם והםיכמ י מ  עמיר וכל־1 העןלם על סנפיר אהד של־1 לויתן ולויתן שוכן בתוך ה
 התחתונים על מי נראשית נמעיין קטן על שפת הים ונקרא שמם מים נינים ב^זעה שהצה המיס ולקח מיס העל־וני׳
 בכו התהתוג׳׳ בכי גדול שלא זכו לעלו' ורצו לקלו' ודרכן הקכ״ה ומים הבוכי י תלויי׳ ועומרי׳ למעל׳םן הארץ התהתו נית
 והארץ רקע על המים הזדוגי׳ כדכתיכ רוקעהארץ על הסיס ומים על עמודי ההשמי׳ל ועמודי השמ׳׳ל על אוצרות שלג
 ואוצרות שלג על הרי בתר והרי כתר על תהום למה הם רומים לני ראשי שור שני תהום אל תהום קורא ותהום על תהו
 ותהו הוא קו הירוק סמנו יצא חשך ותהו על בהו ודומה לאננ״שמש׳יוצא מים ובהו עומר על הים וים על המים ומים ער
 התרי וחרייעל רוח ורוח תרד בשער׳ וקשור בנופי שלארץ התחתונ׳ומלאך הממונ׳עליו ארצ־״ציאו ונקרא ארץ שרצת׳
 לעשוי דבר מלך שלטון למעל׳מן הארץ חתחתונ׳ תהום על תהום תהו על תהו כהו על בהו ים על ים מים על מים אפו*
 מארץ התחתוג׳ תלוייה בשערהוקשורה בכפה של ארמה ועל ארמה גדולתו ונבוררתו והדרו ונהו ותפארתו ותקפו של

 מצר כראשית שג׳ <י תראי ארמה נירי ושמחת כי הגדיל למה נקרא שמה אדמה שממנה נברא ארם שני וייצר ה׳
ם תהו על תהו בהו על־*  עפר מן האדמה ומלאן הממונה על אדמה ארמא׳׳ל שמו למעלה מן האדמה תרום על תהו
ם הרבה אדמח תיוייה כשעררת וקשור בכיפה חרבה ומלאן הממונה על הרבה הרבו־ן י ם מים על מ  בהו ים ער י
 שמו למה נקרא שמו חרבח ששואבת ומחרבת כר מימות שבעור׳ שנאסר והגה וירא הרכה על פני האדמה יאורים על
 אורי׳ שני ונתתי יאורים חרבה למעלה סחרבה תהום על תהום תהו על תהו בהו על בהו ־ם על ים מיס על מים יבשה
 הרבה תלויים בסערה וקשירה בכפה יבשה ומלאך הממונה היבשה יובש ה״אל שמו ולמה נקיא שמו יבשה
• יבשה ימים ונהרו וכל מקוה מים שנאי אשר לו י  שםיכש כל מימות שבעולם שנא׳ ובני ישרא ל הלנו ביבשה בתוך ה
ם ארקא יבשה תלוי י ם על תהום תהו על תהו ים על ימ מים על מ ו ה  הים והוא עשהו ויבשת: לסעלח«ן היבשה ת
ם הנ י  בסערה וק שור ככפת ארקא ומלאך הממונה על ארקא ארק״אל שמו ולמה נקרא שסו ארק״אל שכח נקיאת ג
 והרשעים נדונים בה באש שנאי כרנא חימרון להין אלהא רשמיא וארקא וער ארקא שאול־־1 ואבדון ובאר שתת וטיט
 היון ושערי מות ושעיי צלמות וניהנס ורשעים בהם וסי מלאכי הנלה מסיניס עליהם יעונ׳ ההשך שנהם בהומה שנא׳
ם שנאי וצורם לנלות שאול ונשםחן לא כלה י ם כל נ י ם א ה  ורשע• ם בחשך ידמו והשאול חציה אש והציה ברד ו
 שנא׳ תולעתם לא תמות וכמה נהרי אש כחי מרורין נדולים כגיהנם וכל מדור ו׳ נהרי אש וז׳ נהרות של נרד אש
 ובררהעלייני׳ א׳ מששים מאש שלנו ונל מדור א' ס״ס של חבירו וכל מדור ז׳ אלפים חזר וכר תור ז׳ אלפים חור סדקי׳
ם המות נאש  וכל סרק זי אלפי׳ עקרבים יכל עיךכ ש' ח־ליות ובכל חוריא שבעת איייף כדר מרה ובו ז׳ נהרות של ס
 כשאדם נינע כי נבקע ומלאכי חנלה מהיין איתו ודנין אותו נל רגע וחצי שנה נאש וחצו ננרר ושלג י והצנה קשה לו
ם יכו״ תלו־ בסערה יקשור ככיפה תבל ומלאך הממיגה ו ה  מן האש זה חלק ארס רשע למעלה מן ארקאתהים על ת
 ?(לתבל תנ״ל שסי ולמה;קרא שמו תל׳ל לפ־ שמתבלין אותת במעשיהם השיבי׳ ועל תבל הרים זנ נעות וכל יושביה׳

 שנץ״מר



ל הגדול טז א  ספר ת
 שנאמג הרים רעשו ונל הגגעות תתמוגגנה ושס״ה מיני בריות עליו של מי אדם יש דוסח לאיי ננזפו זפניולאדם דש
 ראשו כארי וגופו נאדס יש ראשו לגהש ויש לשור ויש משגי ראשי׳ ויש משלשה ראשי׳ וארנעה ידים וגוף א׳ ונדם א׳
 ונ׳ רגלים ועל תנל עתיר הקכ״ה לשיפט שנאמ׳ ישפיט תנל בצרק ויהיה אותן נגי אדם ומן העפר שהיו עושין עצמן
 כאלו שכנים נעפר ויהלק להם שכר טינ וםנחילס אפי׳ נכסאו שנ׳מקים מעפר רל וכסא כבור יגחילס למעלה מן תנל
 תהום על תהום תהו על תהו נהו על כהו ים על ים מים על סיס חלד: חלד תלוי כסערה וקשור בכפה וילין ומלאך
י ארם נמעשיהם הרעים ואין הלד  הממונה על הלר חלרי״אל שמו ולמה נקרא שמו חלרי״אל שמחלידי' אותם ע
 אלא הגוף ועל חלר ארם ובהמה והיה ועוף ודגים ורמש ושרץ ורשע וצדיק תורה ומעשים טונים ויראת שמיםשנאמ׳
 שמעו זאו־ז כל העמים האזינובל יושבי הדר הרי מנינו ז׳ ארצות וז׳ תהומות שניגיהם ור׳ רוהוח העולם הן: מרוח
 מלרח יוצא אור לעולם מריה דרום טללי ברכה מרוח מערב אוצרות שלג ואוצרות כרד וקור וגשמינם מרוח צפון שלא
 גמרו רוחשל מז־קין וזועית ורוחות ושדין של מצפון תפתח הרעה ולמה לא גמרו שאם יאמר אדם שחוא אלוח אומרים
 לו שינסיד אותו ועזב הצפון פתוה כי השכינה במערב כל פנויות שאתה פינה דרך ימין וברא עולמו כנגדו מזרח דרובם
לם  מערב כמו ו׳ קרימיתכתיב בתורה להודיעך שבסדרי משגרת נתיעץ וברא עולמו בששת ימי בראשית: וברא עו
 ששת אלפים שנה עוסד והצדיקים שעיסק׳׳ בתורה תורת ה׳ תמימת א׳ עדות ב׳ פקודי ה׳ ג׳ מצוחה׳ ר/יראו־ו ה׳ ה
ישם לך שלום ו׳ ויש«יור בו״יו שמירר-! ו '  םשפטיה׳ו׳ ירתברכו בו ׳ביכך א׳ יישמרךב׳ ׳ארה׳ג׳ ויהנךד׳ ישא ה
: הרי במזמו׳ שיר המעלות  שומרך א׳.שומר ישראל ב׳ ה׳ שומרך ג׳ ה' ישמרך ד׳ ישמר את נפשך ה׳ ישמר צאתך ובאך ו 1
 ו׳ שמירות ובזכות ששומרים התורה יזכו לגע בי ג״ן פרשיורח בהומש וסיים המשה הומשהעולה בער״ן נמצ״רים
 מסע״להם ס״יגי ירי״הו ישר״אלוהם שומרים מה שבלוחורת שהן ששה טפחים ששה סדרים גצוליס מגיהגם שכתוב
 בו צלמות ולא סדרם הלוח ששח טפחים על ששה רצועות יהא אורך כל אחר ששח ובחרכח טפח תעשה כל רצועה
 לששחחלקייהרי ל״ו טפהיםטפחעלטפתועכיין ג׳פהחיסג׳פעמיםל״וחםק״חכמנייןגיהנםשנצולוסמנוורעכי
/ ובית א׳ מפריד כיניחםוגן ערן מצד צפוני׳ מזרחי שנאמ׳ וצפזנך תמלא במגס לכך חשמש אדום  גיחנם וגן עדן םמוני
 בסעךב מחמת זוהר חפרחיס ואנני אש שבערן ולצר צפוגי מערבי גיחנם ומגחלי׳אש חמח במזרח אדומה נדם ימע״ן
 מג״עיוצא ומכותל מצר זה מעיין גיהנם חסין אלכסנררוס מוכיח שבא לפתח ג״ע שתחת הרקיע הוא אבל מצר אהד
 הוא נננס בעולם ושאר חוץ לרקיע וקליפות שבהן נהר ריגור ולמעלה מהקליפות מקיפין אותו ג״עכי שני קליפות יש
 לג״ע וגיהנס וכחי הקליפות נהר דינור ולמעלה מהקליפות כסא הכבוד והיות ומתוקף הרתיכח מחנלגלי׳ חמה ולננה
 ומזלו׳ כיורה דותתת והסי׳ רותתין ויורדו׳ לדבר אתר לכ^מולכין ממזר׳ למערב והוזרין הלילה והרקיעשעלינו כהלך
 ת״ק שנה ונקרי עולם שהו׳ קס״ו רבו רבבן אמה כמניין קולס והכל בתוך הרקיע הרי נתיך הקליפז׳ נהר דינור ואצליגו
 מתחתיהם זה העול׳ ובסוף גמר הארץ הזאת הרי גביה מאוד משם והלאה גן עדן בהר מצר צפונית מזרחי׳ ובין חריפ
 יורריםלזה העול׳ והר מפסיק נין העול׳ לגן ערן ודרך אותו הר הניאו המלאכי׳ אתהבהסו׳ ושם החרי׳על עובי הרקי׳
 שתתת לארץ וגם הרקיעמקיף גי׳ע לעניין זוהר והרן לקליפוי למעל׳ כסא הכבוד ולהט׳ דוה סערה ואין רבד מקיף *«ת
 הקליפו׳ כי בפגים ג״עוניהני ואתקין בזה העול׳ ודרך יש לנהר דינור שנכנ׳ קצת בניהנ׳והמזלו׳ אצל הנה׳ דינור יבו
ד 00׳ כעדן וערן א׳ סס׳ בגיהנס והעוסק תורה שהוא אחד סס׳ לחנכת מעלה ה  .טיבלין ועלה אהד מששימ בגן וגן א
 וגצל ממחה ומגיהנ׳ ויבא לגן עדן שנ׳ ה׳ בחכמה יכר ארץ י ככ״ב אותיות התור׳ א׳אחד ב׳ שגים הרי ו.׳ ג׳ שלש׳ הרי
 ן׳ ר׳ ארבעה הרי עשרה ה׳ חמשההרי ט״ו ו׳ ששה הרי כ״א ז׳ שנעה חריכ״ח ח׳ שמוגה הרי ל״ו ט׳ תשעה הרי ס׳*
 י״צ הרי ק׳כ״פ ק׳ ל״עקימ׳׳ס ק׳ הרי תצ״ה המש׳ תומשי תורה הרי תייק קר׳׳שת אלף הרי ט״ו מאות ך היא ת״ק צי ת״ר
 ן׳ ת״ש ף׳ ת״ת ץ׳ תת״ק א׳ אלף הרי ששת אלפים וזהז בראשית ברא אלהיס ר״ת כבא וכבא בא״ת ב״ש ששת יש כמה
 רמוזים שששון אלפים קיימי עלמא וכזכות גי אבות ריאמהותנבראוז׳רקיעיס פירש ז׳ ארצות וי״ב שבטים כנגדי״כ
 מזלות אברהם יצחק יעקב פנמטריא תר״לחשדה רבקה רחל לאה בגמטריא אלף פ״ו ראובן שמעון לוי יהודה יששכר
 ןכולן כנימן דן יוסף נפתלי גר ואשר בגסטריא ל״אמאותס״ו ישראלישורן יי׳א מאית וזי תורה נביאים כתובים שלשה
 הרי ששה אלפים שנה שהעולם עומר אפרים מנשה ישראל . בא״ת בייש אלף ל״ה הרי שבעה אלפים מגד ששה
 אלפ״ ש־היה העולם ואלף ז׳ תהו לכן נמ־ יוהר ל״ה כנגד ןז׳ שביעית שבעה רקיעים שבעה כוכבי לכת שנעה ארצות
 שנעה ההיסזרת שבעה שהיה עילם תהי לכן נשארו בימי אהאכ שכעת אלפים שרא כיעז לבעל ושבעת איפ־ס בעד
 יהואחז הגה מנינן שנע איצית ושבע תהומות ב־ניהם וז׳ רקעים כתיב ה׳ בחכמה יסד ארץ שיש בריות כלאה היסח
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 • -מפד חיאל הגדול
ע תנעיז מנץ דבר מתוך דבר אמר א ל ץ תמצא וכתיב FWY ת׳ היא חכמת אבל-בשמיס שהם מ א  חי* דכתיב והחכמת ם
י יעת כתהוםורז וספר גדלו ס  תבונה בשמים ופתחומורע שישלחם דעת להוציא שני טיפין כנגד כר־, טפח וטפי• א

 זחכל עשר־־, לכבודו :
 ע1בע בייס הללתיך על יגימר אוהב ח כל תשביעיות ברא ז' ארצות ונתן תורתו על ארץ שביעית ובחר עיבור!
 רקיע שביעי בחר •ו0 שביעי שבת כן חרבת הם וברא סביב ארץ התחתונה לאתודיו מקיפין אש ומיס אחיד
 האש והמים סקיפין רעש ורערח אחריהם ברקים ורעמים אחריהם ייקיס הועית אחוריה׳ רכות חיוח אחוריהם מקיסץ רצוא
 ושיב אחיריחמ םלךפץ אוסרים חמולה אתייה קיר־4 דממה דקי־ז אחוריהם אימריס קדוש אחזר׳ח' אומרי׳ ברוך אחודיח׳
 אומרים ימלוך אתדיהמ בל אלו חידת הקודש והאופנים וכסא הכבוד ורגלי השכינה מוקפץ על גבי ראשיהם שנאמר ואדא
 ו0יות והגה אופן אחד בארץ כשם ששכינה למעל׳ בך שכיגתו למטה שני ותהלחו מלאה הארץ • ועוד השמים כסא׳ והארץ
 הרוס רגלי ואלף אלפי׳ ורבי רבבות של״1 מלאכי השרת שומרי׳ ימימרי תחת מלי תשבינד־. וסקלסץ אותי בכל מיני שבח
 ובכל מעי קלוס שנ׳ ותהלתי מלאה הארץ תחת כל האיצות שכינתו על כסא הכבוד זהו ומתחת זרועות עולם שגי וריעור־ז
 למה א׳ שםיבלית התחתיניס ואחד שמובלות עליונים שמראי בבורו למעלה ולמטה והבורא בכל האויר ובעובי וככל מקומ
 הוא ממלא ואש לא רדה בורא כי אס רקיעים א״כ כבור אחת למעלת ואחת למטה איבקשההדבר שכתב ח׳ אחד אלא אמת
 הוא אחר ואץ שני לו ואץ בורא הממלא כל זולתי כמשי נבאר בסיף ח:פראסיזכיגובורא כל ומראה כבודו כשמים ממעל
 כ• הכבוד שכן למעלה כנגר כסא ושם שרפים חשמליגז ברובי אופני' חמת בן חחרח הארץ התהתונה להודיענו כ׳ כבוד
 שלמעלה למעלה משודד׳׳ בבנפים ואשמע קיל כנפיה׳ מכ נף האיץ ומירות שמעגו ממעל קדוש וממטה כריך בשעה שאמי
ש זשכנתינקכצי כל שדי כתזי־ת של מעלה ובאו לקניה ואמרו לו רבשיע מה לך לדור כמקום טומא ך  הקניה יעשו לי מ
 ולשכן שם מוטב לך לשבץ בינינו שאנו טהורים ואנו בסקס טהרמשיו״ם שכון בינינו ואל תשכון בתוכם אמר להם הקכיה
 יש לי אדם למטח ששקלבנגד כולכם אתס משזרר• לפני ברנו שנא׳ רנו שסים כ׳ עשה ה׳ הריעו תחתיות ארץ דנו שמים
 אלו המלאכי' הי״עו תחתיות ארץ אלו ישיאל ש:ס משוררים למטח ולא עזר אלא משורו״ן לפניכם דכתיב ברן יהד ככבי
ם ועוד שהוא חשיב לפני יותר מכם כ׳ כחות שלכם אינם עילי כ׳ אס מו י  נקר ־" אלוישראל ואחייב ויריעז כל נני אל, ,
 כשם א־,ר'ן • אהר״ןעילה רני דנו ליעקב שמחה ובו כתיב ויאך ושמח בלבו כיון ששמעי כן שתקי כילם יצוה למשי- ועשו
י אשד יוסף  לי מקדש ושכנתי בתוכם יכנגר אותיות אברהם יצחק יעקב ראובן שמעין לוי יהודה יששכרזמלן דן נפתל• ג
 מימץ שבטי ישרון הרי ע־ב אותיות כן בשמי ויסיע ויבא וי׳ט ואותיות אמתות כאותיות תאמת מחבק ומנשק דייקי-י של
 יעקביכשישיאלמקדשין שסו של הקנה למטה ננ־ת קרשו או נטקיש מעט ק׳ קיק׳ אימרנכפר היכלות הקניה מחבק
 ומנשק שמו של דיוקנו של •עקב התק«ק בכסא תכביד ואשים שתי ורעותיו עד־, שתי ןרועי־עיו של •עקנ יאמר אשרי האב
 שמקלסין איתו נגיו בקדוש׳ הללי ומחזה שר• יחזה והיאה הקב ח לבלעם מעשה מרכבה ומקימ יעקכ בכסא אמר מה מכ״ו
 אד,לי״ן יעקיכ בנימטי־א יעקיב בכסא יכתיב שמאלו תחרת לרא״ש• הוא ישראל וימינו תחבקני לכך נאמי ת־,י ירך עד-י
 איש ימינך• עייל אי״ש ימיני ך בגימטרייישייאלועלבןארםאמצתלך אימציתבג־מ׳ ישראל וכתיב חוקתיךאמצתיך אף
 תמכתיך נימין צדקי ואומ - קיק ק׳ שלשה פעמים כנגד הוא האלה־ם בשמים ממעל אי• ועל האיץ מתחת כי ־ ואץ עוד
 באדר ג • -4ו4ו*«»ו«ן9*ח1 בעליונים ותחתיניב יבא״ר איצזי וכנגדי שלשת יהודיןשאנו אימ־״ם שמע ישראלה' אלהינו
 ה' אחר בברכת קידם איזהו מרן4>*ץ ־ יניין^עיפהקי׳ יבן כעיג ג מ• פעל עשה קורא חדורות סדא'& א' י אני ה' ראשן וא:י
 אתיר כ' • כה אמר ר מלך ישראל עו*לו r צכאית אנ• ראשין ואני אחי־ון ומבלעדי אץ אלהיס ג': יכנגח נ׳יזזית הזיות
׳ -פיץ דמיו יעתיק •ומין יתיב לנישיה כתלג חיו- ויטעי־ יישיר, כעמר נקי כירכיה שביבין דינור גלגלוהיניר דליק א  ער די כ
י נש את• הוה וער עתיק יומא מטא וקדמותי הקיבות בי• עדדאתא עתיק ם ענני שמי«י1 כנ  חזי הזיות כהרו ליליא ואיו ע
 •ומיא ורינא יהיב לקדישין עליונן יזימנא מטו מלכות וה חסינו קרישין נ׳ • כעדן בהשכמה אומרים ג׳ פעמים ק' ק' ק' אהד
ם : ל ח^ה א׳נסי־י קדיש־ לומר קדושת בבורו ינאויר נשמייס וכאי־ץ זבן ג׳ תפילות מתפללים כ  ביזצ־ •א׳ בעמידה נ
 והתפלחי״ח ברכות ה,׳זהפלל אותם ככוונה ינצל מי״ח ט׳ פית ומגיהנם שהיא מאה ושמונה אמית באמה של הקב׳ח כמנין
 גיוזגם זהו פעיה פיה לבלי חיק ויכנס לעיהב שהוא י׳ח מאית אלף שנה עין לא ראתה אלהים זולתך כמ• שאץ אדם ׳ביד־י
 ליאית י׳ח חיליית שבשדיה וכתיב וישבע בח• העולמים ייח אלף עולמות יש להקכיה שרואה בהן ככל יום והן נאלמים
 •;לכן ל׳1לם ים״ כתיב עין נעלמים ( נ״אעיכ לעולם י״ח כימה כעמידה שכתוב לעלם וכו׳ ׳ס"אנ'אע*כ לעולם •*ח
 פ •קיס בכסא שנתיב לעלפ וכי ) וכשם שזבורא •ציהכל וממלא כלאוירים ככורו ומתגאה על חיית הקדש בשמים כן

 גהרר



 ספר חיאל הגדול סו
 נהדר גבגזד קדושתו על החיות למטי בסא מזל כסא כבודי למטה כמו למעלה ששם שבינתו דנו/•׳ חשמיפ כסאי ומארץ
 חלום רגלי וכחיב יתהלתו מלאה הארץ ואותו מקיס של רגל• השכינה מקיפין י ח אלף שלמים • ד' אלף ות״ק לרוח צפון •
׳ אלף ותיק לרוח דרוס • ר' אלף ותיק לרוח מערב ר' אלף ות'ק לריח מורח שגא כניב ייח אלף ־ ודי אלפי׳ וחיק לרוח  ד

 צפון • תהלה וכנור וגבורה ושנת וזםרה והדד ודגה וגאוה וגאון: ד' אלפי ית' ק לרוהדרוס ־ מלאיי קרושה וטהרה וצדק'
 שם גדולה: ד'אלפי'וח״ק לרוח מעיב •מלאים פאר ועטיה יכתריסלבית וקול דממה דקה: ד אלפי'ותק לצד מזרת*
 מלאים הוד והדר תפארת גילה ורגן ישיר חרש ויש שכתוב בו אותו שנצפץ מלא ם חן וצדקה יעיז וגדולה נצה וגבורה •
 יאותה שבררו׳ מלאים הוד והדר פאר ועטרה גאוה וגאון ־ ואותת שכסויה מלאים שיר חדש כתר מלכיה וקול דמנ׳וז יקח ״
 ואותה שבמערב מלאים תחלה תפאר׳ יעיז וגאות וגילה ורנה!מבין לכל הדברים הללו שנ׳ רכב אלהיס רמתי' אלפי שנאן
ר מים מקיפין גהר׳ י  ה' בם ינשאר ׳'ח אלפים יהם משרתים לפניי ואהר ייח אלפי עולמית הללו מקיפיןנהרימים ואחי נ
 אש ואתר נתר׳ אש מקיפין חלמית אש זמיס ואהי חימית אש ומיס מקיפין הרים של ברד וגבעות של שלג ואהרי כיתלי פיפי.
 ואחריהם כותלי סערה ואחריה מקיפין רעש וי עדה ואחריהם מק־פין אימה ויראח רעמים וברקים ואחריה' כרובים מעיפפי'
 ואחריהם כנפי רוח ואחריה׳ אלף אלפי מחנות ואחריהם יבות ים ממתיק׳ נעימות ואחריהן משוררי שירות ואחריהן תיקעי
 שיפר ואהריהן מריעיכתצוצרות ואחריהןממתיק• נעימות רבותיי' ואחריהן מסלסלי הושבתו׳ ואחריהן אומרי' קרוש יאחייח;
 אומר׳' ברוך שנאמ׳ ותהלחי מלאה הארץ אחי כל אלי טיט היין ואחי טיט היין אין כלובש 5כאן יאילך תהו יבהו וחשך עד
 אץ חקר ועד איןמפפיאין שעור ואין סוף שנ •שת חשך םתרווככל יום ויו חקב״תרוכנ על כריב ושט במל, כשהולך יוכב
 על כרוב קל יכשהיזר רואח ורוכב על כנפי רוח שנ׳ וירכב על כרוב ויעוף וירא על כנפי רוח יחיא מלא רכל ובשיוכב על
 הכרוני׳ שבדרום אז הילכץ לצד ריום וכן לכל הכרוכי' ולכל רוח ורוח וכשפינה כזה תיוח מלאכים שבאיתו צד מחנברי׳
 והשרים למצה מהנכרים ואין זוהרי הנכוד שבצד זר, דומה לצד השני נשדואה נו לנך אמר שלמה נתפלתו אתה השמע
 השמים נכין שלחך יכגגד הנכוד שנא מיהר נרנו המלאכים י ואותן י״ת עולמות מקום וער לצדיק והן נכיף יחזקאל
 ואץ לומר שיש עול0«ת קטנות כלילית באלה כי איחס אחייס אוהבי יש ׳"ש עולמית ושם עילם אמן לו שם עולמוח ובזוהר
ל : נ ל ושנינחו נ  הכבוד שיואה ממקיס ככא כבודו והזוהר בביביז מבייכין זהו ברוך כבוד ה' ממקימו והוא בל וממלא נ
 ה דורש ב*'כ שלר׳ עקיבא י, חסר ה׳ מלאה הארץ חכר גדיל נתן לנו הקביח לידע בתורה שנקיא הכר דכתיב
 ותורת חםר על לשוגה מה למעלת יה׳ חנון בה' חימשי׳ י זח ׳ רחמים וכר שחסר ורחמים יש כל בז ללכד
 על כל רקע ורקיע לחוךוו מה שיש בחיכו הראשיןך,ו<יש ויליןואמרגי למעלה חלד קשירת וילין היא כיריעה הפיוסה עד־1
 הפתח לבל יראו נבית.p חנוטה בדוק שמים ובבקר פיוס על פני רקיע השמים להנץ מפני תום השמש זבי־ילד. רטירץ
ם ו ם המזלות ובנק־ שכ למקומו ומכיר־־• היקיע נערב נא מרחקי וכבקי בא לכס!ת ומחדש בכל י י י נ  אותי מפני בי
 מעשר, בראשית וילין ושמים נדנקיס יחד ששמים הוא תחת לרקיע מנדיל כמושכתוכ השמים מכפרים כניד אל ואח״כ
 מעשה ידיו מניר ה״קיע שיכ למעלה ממנו יילין יזיא כרוק ונראה כיום ורע כ׳ ברא הקניה שלש מאות ותשעים רקיעים
ם וכנוי נקוד עליו יכל אחד משרתים בין כבא הכבוד אכל  כמניין שמיב והם כפורים י>,ר כנגר שכפול וכל רקיע רי ש
 שבעה רקיעי׳הם העיקי ועל שממ כלילי' כלול׳' כל הרקיעים וילין רוק יעתח השמים מהלך תיק שנהוכילם מוצב ארצה
 על תייק ורא^ו מגיע ה;;:דינה כשיעיי• הכולם מהלך תייק ושרים נכבדים ממונים שכעת הסיפים :•;־זגים על האיצית
 כשעיליס ויורדים יש להם להניא אותם נטטריון והשמים ננר^תו מאש ומים בדבר הי שמים נעשו כיצד כשדבר הקנית
 כח האש חוס הדני ורטיבת לחלות הרכור וברא בו השמיס ושמייאשר תחת הרקיע שא מים שם חרקיע ה־אשון וכן מחנות
ם להיאית משרתיהם שהם עליהם שולטים ומחברת  מלאני תימה ושבעה כסאית מוכנית על השדים לא לישב עליהן כי א
הס מאמצים לנקום נקם רצון המק־ס ברוך הוא ומזיקין האדם העוסק במלאנים אז שהשניעץ  שלהם הוני׳ שברכותיהם י
 < את המלאכים מזומניןלעשות ישכעה הערים השיטייס ניצ־־י סאש ומיאיקגאש יאש מתלהטית בי מאש יצאו ימחנותיהס
 לא יעשו דבר כ׳ אם נעצת השיטייס ינרשוחם ו' וישלחו אם לטיב אם לרע אס לוותי אפ למחכור אם למלחמ' אמ לשל>מ
 החת השיטי הראשון שנעים שריס משיתים לפניו והם נשמעים לכל דבי רפואה לעשור, ולקרוא לכולם בשם צוים ובשפ
 טהי״ה י חחת ישיט־• המגי הס!*רתים לפג׳ שרים ומלאכים :רם ממילאם אף וידמה להפיל שונאים נקרנ המלאכים
ם ׳  המלחמה ו$י.שיים ממקימית לכילם בשם יקיא כטהרח ־ תחת העוטר השלישי משיתים לפניו לדי שדים כלאנ
ם רעב יכל דבר שיכא אס טיב אם רע לכולן שס •קיא נטהרה ־ תחת הצזטד הרביעי  >הפ ה:ידיעים לארם אם שייע א
ג יהס המגרים על לב המלן והשרים ולכלארפ לכולם בשם •קיא בטת ־ה י תחח השישי־ החמישי ביב והם תשמעזם 0 
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 שמים כקובע

 ספר חיאל הגדול־
 בלילה לרנד עם הכוננים לשאול ולדבר עס הרוהות לכולם כשם יקרא בטהרה ־ חחת השוטר הששי ל״ז וחם מלאכי

. ם ה  נמרה האתרי׳ כח וחיל לרוץ ולעוף בכל פגות העולם לכולם כשם יקרא בטהרה • תהרה השוטר השביעי מ״ו ו
 מגירים כל דבר בחלום לכולם בשם יקרא בטהרה ויצלח :

ם מלאכים והרבח דרכים בשמים י פ ל W j המלאך הממונה על הוילין רקיע שממונה על ׳׳׳ב א ^ * * * • * 
 י וכשמאריך הדרך באורך באש שהוד ובמקום שפוסק יש הר גדול שלאש לבנה מפסיק אש צח
 בלא ראורת ומשם והלאה מר־זפשט לדרך אחר כהפסק הדרך אש לבן צח וכו׳ י מתעכל־6
 חדרכים ויש למלאכי׳ דרכים זה הולך לכאן כפי דרכו ללכת יש שהולך במסיבות עד שיעלה לסולם מרקיע לרקיע עד
 המרכבה דש מלאכים שאין זוכין לצבור־ז ( ס״א לצוות ) בנוף המרכבה: בכל מקום שכרתזב השמים אי בשמים
ם י מ ש  •שמע כחלל הכיפה או עד נוף הרקיע אבל השמים למערה מן השמים כמו ההדרה הדר בחדר ורע ב׳ בל ה

ימתחם כאחל לשבת עמודים  עשייםכקיבר־ן ו
 קרקס׳ ווים שווים במי אוקיינוס הם אחוזים שממי
 אוקיינוס בין קציות השמי׳ לבין קצות הארץ וקצות
 הארץוקצ*ח השמים על מימי אוקינוס הם פירושי׳
 שנאמר המקרה במים עליותיו תוכן של סיס עוררת
 למעלה כאהל פרוסה ובני ארכש עומרים רתתתיה
 לקצורתה למטרת ור־זוכח למטה הן הן השמים
 קצוחם למטה ותוכן למעלה כל הכריוג־ז יושבים
 תחתיהן כאהל לשבת והתם׳השסי׳ והארץ בטבעי
 אהי׳׳ה אשר אחי״ה א״ה מלמטה וי״ה מלמעל׳
 והם שלשה אהי״ה אשר אה־״ה אהי״ה אשר
 אחיי׳השלחגי הרי י״ב אותיות כגגרי״נשעור־ו
 היום וי״ב שעות חליל י״ב חרשי׳ חשגח י״כ מזלות

ם ובצד נחרחמו ר׳ לכד־1 רוח ורוח ב׳ >־  י״ב שבטי
 אותיות למעלה ב׳ אוחיורח למטה א״ה מלמטח [

 י״ח מלמעלה לגירותות ג׳ אהי״ה ורוחרביעי,
 !רתיחה ועומדים ואינה הרזומה יש זמן שה**«י1
 חתימה אליי ביה״וה י״ה מלמעלה י״ה מלמטח
 וסימן ישמחי השמי׳ ותגל הארץ ״ישמחי״השמים
 י״ה למעלה ״ותגר "הארץ ו״ה למטה בתהלר־ו
 מאותיות שם כן ד׳ אותיורת • ומה שפתח צפון שבו

 יררח שכינ* לפלבל מלשון וירד ה׳ ררעור־ו את העיר וגומר • ירד לסיני וירד
t=rm ק יעמ«ז«׳«י«*יו פמם חרזו*• על וזר ל ש ו ר י ש ד ת  ה׳ על הר סיגי ובו ירד ל

 לרוקע הארץ
 על המים

 ובכאן הוד כבודו כמו למעלה

J כאן מקרבם הכבוד באימה 
א ממש אלא 5י^י ל  רגלי הכסא ו

 גשר שמים כפולים כך נפרש בעיה ^
 !שר

 ותחת רגליו
 :msms אה יד

( ה ג ה ) 
 י״ב אותיורת אלה גיל אה־״ה

 ואותיות החותם כמראה הבזק ולהבות אזר וריאות כאלף אלפים רבבית פרסאות אשר אהי״ה היינו אם חסחכי-1
 קומתו ומפני שחקוקים באצבעו קשורים בר־ןרים של זיק׳ זיהר והאורע אה־״ה בציור שלפניך תמצ^ז נ׳ אוד׳יה
ם אחרת ע פ  אלפים רכבות פרסאות קומת חאחרת שעיר שהוא ע״ט שלהבת שכותב בו שלש ב פעמים אהי״ה ו
ם שמים וארץ ו ת ם אהי״ה הרי ח ה  אלפים למה הממיס כטכער־ז ןס״אנטבעת^ מ*גי כשאנו מתעסק ב

 ומשתמש היה העולם נשרף באש כי חיילות רבות של שמי אש מערבית עצומות ג׳ אהי״ה וכו־ כאשר בפי׳:
 ודורי אש רך4־ם לירר ו״שיף העילם כיין שרואים כנפי שסים קשורים בכנפורע

 האיין ובנפות הארץ בכנפיחשמים בחותם אהי״ה עומרים מכעסס וניהיים במרת רחמים :
 ובכפר יצירה חתום רום בידךשלש פשוטות בקכעות בשמו הגדול יה״ו וחתם בהם ו׳ קצות ועוז למעלה
 וחתמו ביה״ו קוראלי״ב (ס״אלא״ב) שאין נכפלות ה״ו ז״ה ט״י לנפעקי״ג לקח יה״ו
 כמו שנפרש בצרוף האותיות של שמו וצרכן זה בזה ועשה הקנ״ה בשמיס כעין ככא ולא ככא ממש רק להור־ע לכד־"

 המלאכיפ



 םפר חיאל הגדול יז
 המלאכים שהוא מלך על כילם והשמים הכפולי׳בעין כסא זהו השמים מספרים כבור אל ועומר כך ולמעלה מן השסיס
 ים ולסערה סן ים מים למים ברק ורעמים מרחפים לכולם וחוםית תזקיח של אש מקפית אותו וסולם גרור נצב בששים
 וראשו מגיע לרקיע ומלאכים קרישים ושרים גככדיס ממונים עליו • ומלאכים סמיגים על שערי צפון הן ה: הם ו׳ רעל
 שערי דרום: הס ו׳ על שער* מזרה: חס רעל שערי מערב: ומלאכים שרויין בכף ן רגל עגל עגול / ככגפ־הם
 ולחוץ מפוצל לקיים מה שנאסר איש אל־1 עבר פניו ילכו לא יסבו בלכתם לפי שהעגול תוך הפליטית רגל עגל־4
 תרגומו ועליו וסגלגלים כף רגל ומה שרגליהם רגל־־' עגול כי החשך ראש לנריארת ירמיתו כשור לכך עשה שדמה י״׳ב
 בקר תחת הים ומה רגל ישרה שאין רגל שור גרור משל אריה ולא של אדם משל נשר מה רבי מעשיך ח׳ ורע כי כאשר
 צ״רנוכן הוא שלשת בליטות לכסא א׳ מכאן וא׳מכאן והיא עגיל הרי המערות גרורות הוא קטנות כר כך ארו ואל־*ו
 אפרש למה ג׳ כליטית יש מעלות כמו ב׳ דך רמורת כסא וגי בעין חשמ״אל בעין החשמ״לה וג׳ ספיר וג׳ א׳ ממעל בקרא
ם ת  ועשו כמו ב׳ לכך בא׳יב שלר׳ עקיבא בשעה שידר ב׳ מעל כסא הכבוד רעשו הגלגלים אמר להן הקכ׳׳ה למה א
 מרעישים השיבו כי ב׳ שעל ראשינו ירדה וכל כבוריגו בו.מרום מראשון נאמר ככור מלכיתך יאסרו רכתיב וראש עגיל
ם ו ד  לכסא ותתר־זרנליו עלות ואי קטנחכנגרח אמרשלמחחע״ה ר־זשמע ממכון שבתך מן השמים ב׳כסאו והארץ ה
 רגלו בית מגוחה לאדון ולהדום רגלו ביר־ז אלהיגו ונשתחוה להדום רגליו קדוש הוא נשי־החיה להדום רגליו ולא זכר
 הדום רגליו ור׳ הומשיפ ואהר משנהמפר משנח תודח לכן משתחוה לתורה שהיתההדום רגליו בארון כך ז׳ כסאות
 שבשמי׳ כך עשה ואין כסאו׳ *1א השמים כפולות וגראין בו ועליו השוטר הממוג׳ ועיקר הדבר נבאר כסא הבכור בעזית
 מלך הככור וקמו״אל שי הצבא סדרי״אל ממונה על מלאכים שלו ובתוכם השוטר הממונה על י״ב אלפים : ימלאבי

 הבלה עימרים על שערי שמים יש בי הרבה שמספרים כבור אל כסו שכתיב השמים מספרים ככור אל:
 ^,•׳ כננר הרקיע המבדילכ׳ תמצא טי פעמים רקיע בס׳ בראשית עד המים שמהללין לו למעלה מן השמים א׳
 £3 במרומים כ׳ מלאכיו ג׳ צכאיו ד׳ שמש ה׳ ירח ז• ככבים ז׳ שמי השמים ח׳ והמיס **שר מער השמים ע׳ ״.
 כןמכו; לשבתך ־ מכון שיתו השמ:ם וטי מיני אש במעשח מרכנח כנגר ט׳ מראות במעשה רקיע למעלה
 «; חשמים רקיע שקבועים בו המח ולבנה וכימה גבם* ל וכוכבים וכל מזלות מושלים וכל תהום וסולם גדור נצכ ברקיע
 ראשו מגיע לשחקים ומלאכס כאשים ושרים נננדים ממינים עי^יו והם ז׳ והם מסיגים עליו על שערי רקיע ועל שערי
 מעשה רקיע בשערי מעשה רוח צפון ממונים ששה שרים י על שערי רוח דרום שכעח שרים על סןרח ז/שרים מערב
 ד שרים יברמיעתשגי בו כפור וקטנו* ואוצרות שרג ואוצרות כרד ומלאכי אש ומלאכי דיני ורוחות אלמה ורוחות יראת
 ואותו הרקיע מלא פתר כיבתומ מלאכים עומדים לאין הקרעשויים צבאות ועליהם שרים:כנרים ושיטדים וכיקיע
 י״ב מעלות וככל מעלה ומעלה עומרים מלאכים בכבודם ועליהם מכל גופה גופה ושומעים ממעשה בני ארם לב;-1
 קריאתם בטהרה ער מעלה הראשוגה עומדים ט׳ שרים ושוטרים מעמדם באימה עטופים אימה אזורים יראה סבונים
pרעדה כמותו בתכנירת אש פניהם כמראה בזק ופיהם לא ידום סרביים רבים וקולם לא ׳שמעי׳ מלאכתם לשר־ן 

 ולכעת ולכהל על כל העומר עליהם :
 •יי—! המעלהשנייה עומרים י׳׳א שרים עומדים בכה ממולאיסחיל חיבהואהבה וכינרס מערה אש ורצים
 ומקרבים נלזלוח בגי אדם אלה לאלת: על מעלה שלישית עומדים י״ר שר־ם וממין ומידי! ומכעיס כני
 אדם ומכשולים בני אדם ומכשילים מחשביהם והס ניירים נחיל ונפחד רפגיהש ורערה לאחריהם ושואגים ומרעידים
יהם כדקיאש יוצא מעיניהם וכולם נבוגים ולבטד־, דם מקלות שי אש ופנ  ומהלכים ומרעעים בקול רעש ורעם בי
 ולהפר: על מעלה הרביעית עומרים י״ו שרים ז׳ אזורים סערח וקול צערם כקולנחשרח עפות מסויח ופונים לצפון
 קולס כברק ואש סביביתס מפסידי׳ שנה מכני אדם ויש להטיב ולהרע: ער מעלה תמישית עומרים י״ב שרים אחו;•׳
 צנה ורומח וקובע בראשן ושריון קשקשים למשש מימינם ומשמאלם ואבני ברר רעדה במרוצה ימהלכין על אש
 אחוזים בלפידים יממהרים ומלחשי׳ מענה ופיהם לא ירום משאג ונשמתן כאש בוערת ואש מלהטת מרוה אפם תבער
 ךאש כי מעשיהם באוצרי אש מהאש יצאו באש מעמדם : על מעלה ששית עומדים י״ז שרים גוהגיס בעגוה ימלאיכש
 כבוד ולבושי׳ בגרים לבנים והס נוראים מושבם בכסאות הרבה ונאמני׳ על האמת ועל הרפואה האמתית השלמה ;
 על מעייה שביעית עומדי׳ ׳״א שרים אזורים כתגבזדתם באימה חציין רומה לאש והציץ דזמין למים והם נפלאים
 במעשיהש ואין לעמוד על הכגיהם כי אש בקומתן ידקים בעפעפיהם ועומדים באימה העימדיס מתחתיהן איגס יכולים
 לראות במיאפ והעימריס מרמעל להמגפחרי׳ במראית; י&הלבין לג׳ ריחות העולם: על מעלה שמינית עומרי״ ׳״ט

 •שרים



 ספר דזיאל הגדול
 ודי־ לה ועש זה חהולי אחר כימה יש אוסרי׳ שהעגלה הוא קש וכסיל הוא שהולך אחר שני כיככי' לעניה j קיאו כסיל
 זה־יני־י־אים מ'שכוח כסיל ולכימה שבעה כיכב׳׳ וזהו כבראשי׳ לממשלות המס לסמשלות חלילח ובחולי׳ ולממשלות
יו0 ובלילה הרי ה׳ יוס ב׳ יום כי׳התלי מתגלגל ברקיעוהחלי הולך ומהפך עס כל המזלו׳ לומר משיב ׳ ב  ביום ל-ז^לו
׳ אחור שאין ממשלו׳ המזלות אלא כפי חפץ מלך מלכי המלכים הקב״ה שבראם ולחכמת הסזלית אין קץ על בן ~ כ  ח

ל'איש אשר נשמ׳ רוח חיים באפיו יבין בלבו כ׳ הקב״ה יורע מה ילר יום וסה שיהיה הנח חכם אהר במזלו׳ יבין כל  כ

 מה שיהיה כל שכן מי שכראם שיורע הכל מחשמת ער שלא יוצרו כל מאורי אור אור חנרולי׳ נתנם נמרוס חוץ ק
 העגלה שהיא נתונה כצפון והמזיק•׳ המהלכי' בדק־ע והמלאכי' שנפלו ממקום קדושתן מן השמי׳ עולין לשמוע דבר
 איחר מאהורי הפרגוד וםתררפין בשבט איש מיד הן הוזרין למקומן וכל הכוכבים וכל המזלור־ז נבראו בליל רביעי
 בתהלתן ו>א קרס זה לזה אלא כ׳ ירית שעה לכן כל מעשה ההמה כמתינורת וכל מעשה הלבנה בזריזות וחמח ולבנה
 חם שני מאירות הגדורים הרקיעהזה עלינו נטוי בקובה של אהל ונטוי כיריעה שכתוב נוטה שמיס כיריעה וישעיר־ן
 אמר דמחחם כאהל לשבת וכל הבריות מכסה הרקיע כאהל המכס׳ כל אשר תתתיו והגלגל המנלנל המאורו' והכביס
מם וכן ער דגים מתחיל ונמר עד שגודש  והמזלות ממזרח למערב וממערב למזרח להוליכה מטלח לשור ומשור לתאו
 דור ודור ומעלה למוריד את שני המאורות הגדולים והם הכוכבים מדרום רצפון ומצפון לדרים והארץ מריקעית על־־,
ם ונהר אוק״א״נוס מקיף אותה מסביבותיה וזה נקיא ים הנדול-1  המים ושוכנת כתוך מימי התהומות כאניה בלב י
 ואין מי שיוכל לעכור בו או לצאת ולשחיתכו ושאר חמים שבעולם ממנו יוצא״ וכמו מעבר לאיקינ״וס יהיה תהו וכהו
 ובה מרובק׳׳ קצות הרקיע כדכתיב בספר איוב גיזומי ירה אכן פינתה וישעי אמר בורא קצות הארץ והארץ הזאר־ע
 נברארת למושב לצר צפון הארץ נכוה ער לכיפה ומרונק לו הרקיע לכל־1 צד ותלי באמצא הרקיע ומנרגל הבזליר־ז
ט י נ לם שני ש  זהחמה היא ראש והלבנה הזנב : הרוצה לרערת כאיזה מקום ראשהתלי יוסיף על ברי1.ח עו
ם והנשאר בו כמהזורו ויראה מה שכגגרהשנח ומה שכנגד ההדש לשם ראש התלי והזנכ י  ויפחית אותם י״ם י״ט שנ
א  והליכתו לאחור והוא הילך לפניו ופעמים לאחוריו וכן חכוכבים כשמהלכי" לפניהם כל חנולד במן הילך לאחור ול
ט י נ  לפניע&ן ראש התלי עומד כמזל י״ה הרשי ער זנבו הם ז׳ ביללות וכשנכנע ראשו כמזל טיב ונולר בו ותלוי כתלי ש
 עשר*לית ומקצתםזכרי׳ ומקצתם נקבות נפרש טא״ק שחן במזרח למה שמוחם זכרי׳ מפי.׳ שפנתן מרח שהיא עלמות
 והיא תתלת המזלות וכל דבר שהיא העלייה חהלה הוא זכר שכ״נ מפני מח חן נקמת מפני שפינת פנת דרום יוררר־ז
ם ח  לכל דבר שבירידה היא נקבה כנקבה שהיא למטה סע״ר צפון מנטיי כתחו ובתחתוני׳ רמי כpכות תס״ר מערב ו
 וכרים מפני שפגתן פנת מערבי ושכינה במערב ואין ככור שיהיו אלא זכרים טא״ק אש ושמותן זכרים לפי שפקורהן אש
 והאש למעלה מכר שהוא ראוי למעלה י שכ״ו. עפר ושמותן נקבות לפי שפקורתס עפר והעם למטהכנקכה שהי*י1
 ראויה למטה תמ״ר רות ישמות זכרים לפי שפקודחן רוח והסוח בינתים בין למעלה למטה ושריש מכריע זכר היג־ש
ם שמותם נקבור־ז לפי׳שפקודמם מים והמים למטר־• והשלוש מכריע נקכודשהי*יה ראויה למטה ואלו הן י  כע״ר מ

״ם עפ״ר :  א״ש רו״ח מי
ר מזלות כראהקכ״ה בעולם וסדרן ברקיע הם וצבאם ואלו הן טל״ה שו״ר תאומ״יס סיט״ן ש י . ם . י * . . , 
J ׳ ארי״ה בתו״לה מאזנ״יט עקר״ב קנד״ד וכררן לשמש בי״כ הדש׳ השנח ואורם מברדק W 

תם אור גלגל חמה וכולן ניאין כלילה חיץ ממזל־־4  ביים ובלילה לכל אחד במקומו ואין«י«ין לעין מפני שמשהא או
 שההמה יושבת עליו לפני חחםה ששה מכוסין וששה סגזלין יזה סדר עלייתו טלה: כוכב משהתחיל טלה לשקוע •
 ניננמאזנ׳ התחיל לעלוח אם שקע מלה מאזני נולה עלה וכן כולם ׳וצאין במספר צבאם למלן שמות ואין אחר נכנס
 בתהים חב״יו ולא משנהמגהגו המשמש כשערת הזרז אין משמש בשער־ו הקציר והמשמש נשער־ז הקציר אין משמש
 בשעת הןדעוזהז סדר תשמישן העי מאזנים.ועקרב וחצי קשתמשסשין נערת הזרע ס״א יום וצבאותיה חצי קשת ונדי
ם וחצי ט^ה משמשין כעת הקיר כ'א י ג ן ראיה לרנד וחצי דלי ד י א ק לאע״עי ש ו  וחצי דלי משםשין בימי החורף ס״א י
א אומר והכאת את עוכר ראעיח קציכם אל הנהן ו  יום חצי טלה ושור וחצי תאוםים סשמשין כעתחקציר ב״א יום וכן ה
 אימתי הבאת העומר ביום ניסן ונן הוא אומר והירדן מלא על כל ג דוחיו כל ימ; קציר חצי תאומים וסיטן וחצי אדירת
 בעת הקיץ ס״א יוס נמצאת אומר מעת הזרע וער הקציר חמה מהלכת שנעחמזלותמחצימאזנם ער חצי טלה שהן
 ק״פ חלקים וכן נשע׳הקצי' עד שעת הזיע שנעה מזלות מחצי מזלות עדחצימאזג״יפשחן ק״פ חלקי׳ והחלק־יבמי״ל
• ע:ך\־ת נררגמ ל י ^ כןנקרארע מע ן נקי^וםזלורת לשון ^וזל שהולך ע  ךירקיעעשוי כקובע המזלורע לכ

 .ועגלה נצפין וקכי׳ה מנהיגם בחכמתו :





 ספר רדאל הגדול
ליף איע הזמיס מעכיר את זה עש ח מ ס י י ת ז מ י ^  עושה עש כפיל וכימה שנהם מנהיג מעמיר כל אחר ואחר בעתי ביים מ
 כסיל מ שמשין שובר כסיל שוכר עוברים נימות ר,ח:זת וכן אומר רב כחילל כל שוכר לשון הסגר זחחזמר, כסו של עושר־־.
 שבי שבישעיה כסיל שובי עובר ופתרונו ויהרון העולם שהוא יוצר את הכל כשהוא סוגר מזל־1 כסיל ס\גר עוברים ושבים
 שהמחיה מתחו קיש כימנת הגשמים ואין דרך מתנה ים וכספר שכת י שמפרש כרית השמואל הרקיע הזח עשיי נכפה דומיית
ם י  לא־.ל הפריס על הא־ץ שג׳ וימתתס כאתל לשבת קצותיו למטת ותוכו למעלת ככפת דומה לאהל וכל הארץ תחתיו ו
 א נקייאנוס מסביב וסביב יש א־ץ תתו וכרתו רכתיב בכפר ישעיהו הלא ידעת אם לא שמעת אלהי העולם ה' כורא קציר־!
 הארץ אינה גישכת וכאותה הארץ רמקים קצת ברקיע סביב כראיתא בספר חכמי הגזים כ׳ הרקיע לארץ היא סכל צר
 יבםפר חכמי יעןראל שהרקיע נצר צפין אינו דבוק קצותיו עם הארץ(אינו מתוקן כי פנח צפין על תתי תילת ארץ על נליש׳
 ומדרום סתימת פנתי כחדר סתומה עגולת כדכתיכ ע\שח גרילית עד אין חקר עושרז עש כסיל ובימת יחררי תימן ממזרח
 וממעיב מיוסר ודקיע על הארץ רכתיכ בדברי עמוס בוגה בשמי׳ מעלתו יאגירתי על ארץ יסדת וכימת וחדרי תימןשהדתו'
 טטינ•' בתוכן בימות הגשמיימשמשין קנ״ה אימי לאיוב המניגיתך יאבד נץ פרוש כנפיו כר• שחננס הנא מן הדרו' תחת כגפיו
 ויעימרנו ויהא נו נת לעוף והוא הדין לשאר עופות אנל לפי שהנץ גדול בכנפים ורוב הנוצר! הזכיר שמו משאר עופות וכן
 ענינו נראש השנת שנימת משמשת בימות הגשמים ונחש בריח הוא מזל־1 תנין מקראים בלשין תנמים מול תלי לפי שתלוי
 בו יינ מזלות ששח מצר א׳ ששה מצר א׳ פעמים סנריח את השמים מקצת לקצה לכך נקרא נתטבריח ופעמים מתעקם
 מכי ס זנבו לתיך פיו כנח& עקלתין ששה מזלות הפנימיות פגים משמשין ימגהגי'אח העולם נאותי זסן יכעליתם לשמש
 יטיב ומתעקם אף מצר השני כדי שיהא מכניס מזלות התיצונית לפנים שמשי כעולם ששת החיכינים שישמשו עתה להיץ
 ובשעה שמתפשט הכריח את הרקיע מקצה אל הקצה והרקיע הזה נטוי על כל העולם כולה מקצה לקצה לבר מקצת פנרז
 צפי ן שלא יגסר והעולם הזר. עשר ימתולק לג׳ חלקי׳ שליש מים שליש מרבד שליש ישיב ותארץ םמקים מזרח תקופח טבת
 ש־־׳א מערבי דרומית גבוה ער לרקיע זר, והגביל עגיל הו«*1 סביב כנגד שפת הים אוקיינזס סכל צר והוא גבות רכון הו*יה
 מכביב כביב מקצת מזרחי דרומי ער מערכי ררוסיוזת הגביה פתוח תלוניח חלונית במזרח יחלונית חלונות במערב ממקיכם
 מזרת תקיפת תשרי שהוא מזרחי דרומי של תקופת טבת ועוד המזרחי התיכוני ותאמצע׳ ש?־1 תקיפת תמ ז ובאמצע בחווך
 בין צא חלוגות שבקרן דרומי לכן ציא שבקק צפיגי יש חלון א' באמצע ושמחתלון גיגה ובצד חלון זאת מצד צפוני שלה יש
 חלץ שבקרן ושמה תעלומת ונח האור יוצא שנאמ׳ והעלימה יוציא אזר והיא בקרן מזרחי ררימי של תקיפח טבת נקרא שמת
 בלגה והחלון שבקין צפיני של תקופ׳תמוז נקרא שסו נעמן מתחיל השמילזרוח מחלון נעמןוהולך םונכ סוננ וחוזר לאחוריו
 דירד מצפץ לרחם חלון אחר חלון k חלונות זלכשחנל' צ׳ הלונו' יש חלון א' ושמה הדר שבה רוח כופה:
 תקופת חשד• מתחיל חשמש לזרוח מחלון ניגרת והולך ופובב לקרן מזרח• דרומי חלין »«והר חלון ער שהוא מגיע
 לחלון בלגה ותקופת טכת מתחיל מחלון בלגה והולך וסובב וחוזר לאחוריו ועילה מדרום לצפון חלון אחר
\ ער שמגיע לחלץ נעסן וער הלון H n ר,ל •-עד שמגיע לחלון תעלומרז והולך וסובב ועןלרת אל קין מזרחית צפוגירש 
 חרר זהו חלון ששמר, חרר מחשנון ציא ונחשבות מתחלת הקין מזרחית דרומית מחלון בלגא ער חלון תעלומה. זאת החלון
 ששמה תעלומה מחשבון צ״א היא חחלון ששמה תעלומות לחלון חדר יש החלון ששמח ניגה הנח היא מספרם קפ״ג נאלו
ל יום היא זורח מחלון אחר נ  החלונות שכסויח ק*׳ג עגדו •ש שנםעינ קפייג חלונות והם םנואות וי והשמש הוא החפר נ
 ושוקע ובא במבוי אחד במערב כגגדו 1?1חל>ן«»פגא»*«׳ןו״«ה1א ן»^ר «nS>j» ,עיביהשל מבזי חלין להיאיינישינ יהיה שהר
 שני וכמו השחר עלה ואומר שלחני כי עלה השחר וער שהוא בא והילך ונמשך כמושבו של מבוי והיה עלטה שנ׳ ויהי חשמש
 באה ועלטה היה ושכינה במערב לעולם שנ׳ סילו לרוכב בערנוח חלון א׳ יש באמצע הרקיע שהוא בץ מזרחי דרומי שד־«
 תקיפת טבח ובין מזרחית חלון מדים שמו צפונית של תקופת תמוז ושסה מזרים שני מן התדר תכא סופה יממורים קי־ת •
ם אתת של מחזור הגדול שבו נברארת חמה גללה היא במגלול ונרצה גלולה ויש לרז ע  ואין תמת יוצאת ונכנסת בו אלא פ
 ארבע־ פנים לאיבעה צדדין הצר א כחו חם ולח הצד ב' חס דבש הצר ג׳ קר דבש הצד ד׳ קד ולח כנגר ר׳ תקופות השנת :
ם ולח ער ג' ת גיון נהפך הצר של חמה ש־י*-ז חם ר זמני השנה חס ולח לתיותו למטה לארץ ויחיה העת ח נ ו מ ת  כ
 חרשים: בתקיפת תמיז נהפך צר החמה שהוא חם ויבש להיותו למטח עלה לארץ ויהיה העת עד ג' הרשים
 חם ייבש: בתקיפת תשרי גהפך הצד של חמה שחזא קר ילח ער ג׳ חרשים: בתקיפת טבת נהפך צר החמה שהוא קר ויבש
 ער ג' הרשים ־ ואם לא היתה רaמה מסיבב׳ לד׳ מסיבות לא היה העול יכיל לעמוד ושבעה הם מערגות כימר, יה׳ מושכות
 ב' כסיל זי וח׳הסי״כ כובב גלגל ז׳ מקושי־י מבי לי&־ב לצד דרום והי מפ תתיימחוץ לישוב לצד צפוןזורח׳ דמצ!ון לימין יה׳

 לשמאלו
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 לשמאלו וכנגדן נאספייביוס ובלילה • תאומי׳ כיף הזי עקרב כיף החי סן תאומים לקשת כנין עקיב לפרטןבין עקרב לסרטן
 כנין עגלת לעקיכ עגלה לצפון ועקד' לדרום זורחת עגיל כלפי ררוסוש־קעות עגול כלפי צפין ובצפון עגלת חוזית ומשרת
 את החלי והתל׳ ל9זלות והמזלות לגלגל וחגלגל חוור נגלגל דלי חמים והמזלות כסרטן ותל׳ כמלך ועגלה כמנהיג וכולן
 ברות שעומד ברוח שמים שפרחחוללת ירו גחש בדיה זרז החלי חוזיץ וזורחין נאספים מאורות כמלכים ומכנים כשרי
 ת״לות וסודרין מזלור־ז במחנה הנדוד שנאמר המוציא במספר צבאם וחשבון •'כ מזלות נמצא כימה וכסיל על אשר הם ז׳
ם מ׳ המערכות כימה או מושבות כסיל תפתח אם תקשר מעיכות בימה וכפיר•*  המזלות נמצא מכימה וכסיל על אשר ה
 תפתח אינו אומר כן אל*־־ס תתקשר ללמדך מאותם ה׳ חמשה ומחשבוןאו שבעה מזר־־• אתה לכר כי הה' מערמח כימה וז׳
 מושבות כסיל חפתח אלא הפך הקכיח חשבון ואמר לאיוב תוכל לקשור ה׳ מעדנות לנימת שים ז' ותונל לפתוח מושכות ז׳
 לבסיל שחם ה' עושים ייב וכימה הוא מזל שור ווגנ לטלח וער כימח גחשבות עם שור לכסיל יש אומרים שהוא עגלה ועש
 הולך אחר הכימח וי״א עגלה הוא עש הולך אחר הממה שעגלח חוא כסילוה׳ נקיאים מושבוח כסיל כי הב׳ גחשכים אל־־,
 פני העגלה וח׳ מושבותיהם זמגזלגלותיה׳ ולכימה יש ז' ככנים והם מעתות כימה ועש הוא כשהולך אחר הכימח!כשהביא
 הקכ״ה מבול לעולם לקת ב׳ כוכבי' מכימה והיה תסכול וכשבקש לתעב־ר לקת שני כוכבים מעש ים תם המקומות ועל זה
 הולך עש אחר כימה לבקש כניה יעוש שהוא עש יזהו עש על בניה תנתם לעולם כשמתחיל מזל חאהד לזרוח במורת מאזניי׳
 שחוא שביעי מתחיל לבוי־ה ולשקוע במערב אעיפי שאיןנראין כולן ז' המזלות כיחר מקצחן של זורח נראה ומקצתן של-1
 שוקעשהמ שביעי לאנראה כיצד טלה מאזנים בזמן ^שמתחיל טלח לזרוח מחחיל מאזניםלשקוע שיר ועקיב כזמן שהשוד
 מתחיל לזרות עקרב מתחיל לשקוע וכן תאומים וקשת סרטן וגרי אריה ודלי בתולה ודגים לעלזם הוי מזלות זורתים מצפין
 לימה הוא צר רדום וגראין בישוב והם הולכין כצר צפי ן אחרי גיבהה של ארץ ולא נראין לעין ולא כן המזלות אחרים ו על כן
 קראום שמואל החכם חניא של מפוחחי׳ בלשון תוגר כמפתח כלומר שהשכענקראים מערגות על שהן מקושרורז מבית
ל המזלות והנוננים: עש הוא ונס ל הוא מזל תאומים נימה ר.ו^ נ ן  לישונ ולא נראין לעיני היושבים ולאננה הפסוק נ
 עש ראש מזל שור על שתם ניכרים ונודעים יותר מכל המכני' ומכל המזלות רעל אשר הן תמיד כימה וכסיל ביחד קיובים
 ביהד זה לזה והולכין זה אתר זה ונכרין לעין סל כך אמר הקכית לאיב התקשור מערנזרז כימה או מושבוית כסיל תפתח
 ללמדך להביט לרקיע כשזויחת הכימח היא שור במורח תראה מזל עקרב שהוא שוקע במערב ובזמן שזורחת עקרב במזרח
 שיר שוקע במערב והסקיל עם שור המזלות של אתריות ( נ״א עם מזלות אחרות) מושכין המזלות האלה ממערב למזרח
 כצד צפון מאחורי גיבתה של ארץ ועיכ נקראו מושכורז כי הן מושבץ את המערנורת ועור על שזגרחרז חכימה כמזרהיר־ן
 צפונית ייחד מכל המזלות על כן נקיאו מעדנות אלו ז׳ ולא אחרימ ומתחיל־1 וזורתתמן תכימה וגומר כעקיב על שהנימה
ם ה  זורח מצפון ועקיב זורחת מדרום ושאר המזלור־ו וויחין מן חמורח לכימה למזרתו של־1 מערב וגי למדת ז' מעתות ו
 מושמת יעיז נאמר מושכות ומושבות הן למעדנות נחשבות עם הכסיל ה מושבית המערנות ממערב למזרח בזמן שהכסיל
ם כסיל במעיב למרת  במזרח הס מושכות למעדנות ועקרב שוקע למערב בסיף ת' מזלות שהן בצד צפון ויהיה מושבית ע
 לצד ריום ממזל עקרב ונמצא תאומים בסוף הוי במזרתו אחרי הכימה והמושכו׳נחשבות מן המזרח למערב בצד צפון ממזל
 תאומים הוא הכסיל בסוף הזי ונמצא עקרב בסיף חיבמערב תחלת תאוסיס ועד תחלת קשת ייב מולות הרי למרת מכימר־ן
 וכסיל כי י״ב מעלות הן לא סיזות ולא •וחד • כבראשית רבה כימה מעדנות הפירות פירש כימה משמשת בימית הגעמים
 והעולמ מצטנן ומסיתה את התולעת שמשחיתין את חפירות וכסיל מושך בין קשת לקשרת זהו פירש ככיל משמש ביסורע
 החסה וקירס ימות החמו־ז הפרי עיקצו אצל שני וכסיל מחממרע ומגדלו ומושך הנוף מןחנץלעיקץרןאלה קצרת דרכיו

 כרוך חו״י־ש ומכויך שמו אמן :
 nf)!tt אשכילך על־־1 ענייני חחמח שם״ו חלונורת והם מעלות קפיג ימים עלח ברוח מזרחית • יקפ״ג יורד ברוח
 מערבית נפי ימות שנת חתמה ויוצא נמזרח ונננס במערב כ• השכינה במערב נכנס ומשתחוה לפני המי)־

 מלכי המלכים הקניה ואמר רבץ העולמימ עשיתי כאשר ציותני :
 בתקופת תשרי יטבת סיבכת בקרן דרומי' במימי אוקיינוס בץ קצוית השמים לקצות הארץ ושוקעת שחלילה גדולת
 ודרך גדילה עד מאור שמגיע להלוןשנמורת שרוצה לצאת ני ינתקיפת ניסן ותמוז סיבב נקדן צפינירת
 במימי איקיינוס בין קצוות דרום וסובכ אל צפון הילך לצפון בתקופת תשרי וטבת יסיבנ אל צפין נתקיפח ניכן ששת חדשי׳
 כקין ררומי ששת חרש־ם כק־ן צפונית יעל סביבותיי בחלוניה שכמזרישכ הריח ההמה שלש אותיות מהשם כתובים על לבו
 !המלאכים מנהיגי איתו אלו שמנהיגי ביום אינק מנהיגי בלילה והחמה עילד־ז במרכבת ורוכב ומעיטר כחתן שנאמר בחתן

 ה ב 2 5 ־־*
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 יכהן פאר כחתן יוצ4יש מחופתו :

 בימות ההמה קינותיו ופניו מביטות לאיץ של אש קינותיו מביטוח זפניז למעלי של ברד אלול• הברד שהוא
 מכסת אותי היה העולם נשרף שני ואין נסתר מחמתו ובחורף הופך את סניושל מעלה למטד־י
 אלילי האש שמחמם פניו של ברד לא היה חעילם יכול לעמוד מפני הקור שנאמר לפני קרתו מי יעמיד ולשמש אתל נארה
 ושס״ח חבלים (ניא חלונות ) יש לו כמניין ימית חתמת לכך סיתשל־י שמותיו עסיה שמיש תריס חמיה ובכלייס־חשר־ז
 ולבנה מכסות עיניהם מאורה של מעלר־ן ומשליכיןבו חצים וכשהיא ייצא הוא גנור והיא חלש מעיינזתיהןשל בריית ונחן
 בנרתק בריכה של מים של מעל׳ שעל גבי הרקיע עיכרת תתתיוומתיש תמימתו במים אעם', כן אין נכחד מחמתו דיג תיבו׳
 בתוכין על לבו לכן מביאשית ערויכלו ׳'ג אור והי מלאכים מנהיגים אותם ליום לכך ה דברים בשמש והוא כחתן •וצא א׳
 ישיש גביר בי מוצאו ג' ותקופתו ד ואין נסתר מחמתו ה וכן ה׳ אור בפישה ראשונה בבראשית וגי מלאכים מנהיגים אותם
 בלירה הרי ה׳ מלאכי בין יום ובין לילה כנגדה יום ר' • ח' פעמים איר לכך אל אדון על כל המעשים ח' תיבות גדלו א •
Sוטיבו כי• מלא ג׳ י עולם די• דעתה׳• ותבונתו׳• סיבביםז׳• אותו ח'וכן כל אחר ואחד חוץמאיב ביל שית אב 
 באל אדון כל איב כי גד כיב אותיו׳ התורה לכך לשמש שם אהל בהם תורת ה חמימה סמיכי׳ בין יום ולילה הולך ר' רוחות
 שהן אלפים כנגר תירה שקדמה אלפים: כבקר בבקר טבילו השמש כרגיין ומוסיף לו אורה והילך ומאיר ער גכון חיום
ם וגלגלי״אל השרהממינח ע  ומשתתרם לוומקנלמריח נשר זרם ובא השמש ברקיע וטבלוהו לטהר את עצמווכןבכל פ
 על גלגל חמת ועמו ציו מלאכי'רבים ונכבדים שמריצים גלגל הלה ניקיעשס״ה אלפים פרםאו בכל יום ויום ומאיר השמש
 כמקים הטיניפית ואין מזיק לי והיא טיבל>ת מאור של מעלה ואין עין יכולה לראות כרכתיכ לא יראני חארם וחי כך עומדת
 הלבנת לפי שהכסא עגול מאחוריו כזה כ׳ ועשו• כמו חצי לבנה סביבות השכינה ענן ומים וכן ענן וערפל סביב ונשהלננה
 סעק:לת פניה: העורף למטה יהפניס למעלה יהיר, מטר זחו שאמרו חז ל כל המנרך על הלבנה נאלו מקנל פג׳ שכיגרז
 זערקדין כנגרר• כמו וחיות רצוא ישיב קיפצות מתחת לכסא ואיפיגיאל חשד ממוגה על גלנל הלבנת ועמו פיח אלפי׳ מלאכי׳
 crtv מייצים גלגל הלבנה שכיד ^פים פרםאו׳ בכל לילה כל זמן שחתקיה׳ עומדת בלבנת במזרח בתקיפההד בט׳ו להירש
 של כל חרש והרש: מדור הלבנה בין ענן ועיפ׳ יעשו״ן כמו נ קעי־ות כסיאו' נפוייןזהאת זה והוא נץ עיניהם כשהוימילד
 ד^בנה אלו כ׳ עננים הופכים את פניהם כרוח מערבי׳ והוא יוצא מבין שניהם כמין שופר לילה הראשון מרת א׳ לילה השניה
 סרה שנית וכן עד חציו של חדש ער שיגל׳ כולו אלו בעננים הופכין פניהם ברוח מזרחי׳ פנח לבנה שיצאת מהחילה מתחיל
 לכנס ומכסת נין שניהם כלילה ראשוני מרה א' בשנית מרה שנית וכן עד כיף עד שיתכסה כולו מניין שהוא כמין עננים שג׳
 אמד בשיסי ענן לבוש וערפל חתולתו מניין שהוא מחנכה כילו שנ׳ תקעו בחורש שיפד נככא ליזם חגיגי נככא כיזם שרוא
 מתכסה כל> תקעו כחירש שופר שעה אחת מיומו של הקביה באים חמה ולנגה שוים לתתלת ליל ר׳ שעת שנתי בשעת

 שנבראו שלהבת לבנה מנעת לחמת ביום מ' מעלית עובר לתוכי ומכהה את אורו :
 רבי גהוראי אמי גזירת מלך היא כשישראל חוטאיםומעכרין השנה כראוי שלהבת חמר,בגעת ללננה בלילה
 ס׳ מעלות עובר בתוכה ומכהה אורה וכשישראל עושין רצונו ומעכרין השנה כיאוי הקכיהמכלת
 את התמה ומשלח דיגוו על אימות חעול׳ שנ׳ נה אמר ה׳ אל דרך הגרם אל תלמדו: אור הלבנה פעמים נכסה ופעמי׳נגלה
 אכל אור החמה לעולם גלוי לכל העמים ואלפי שחמה ולבנה הלובן קבוע לא כשביל החסר, שנילי לבנה שנילי החסו־ז
 קביעין שביל• לבנה׳אינן קכזעיןאלא *עגי׳שהיא סהלכתאת המזל בקצרה פעם ם בארוכה כיצר בעמים שהיא כצפ נירע
 את חליבה הר• חיא בארוכ׳ ופעמי' שחיאמררימי׳את הלוכה חריד,יא בקצר׳ ואעיסישאץראיה לרכרוכר לרכר שני עשה
 ירה לכוערים • שמש ידע מבואו ונר, ירד הלנה לא ייתיעל זה נניתי של זה נית שביתי גדי דלי: צד״ק קשית ורגיימ
 «ארי׳ם טלית ועקריכ ניג״ה שייר ומאזגי״ס מכיב תאומי*• נתיליר, חס ה לנגיד, פרטין: רהטייאל השר הממונה על
 הסזלית ועמו עיכ מלאכים רבים ונכנריס הוא מרהיט את חמזלות במםילותפם ממורח למערב ימערכ למזרח שכיל עשרז
 הקביה לכוכבים ולמזלות שהם הולכים נלילה ממזרח למעיב וממערב למדת וכוכבי״אל ה:ר הממונה ועמו
 שסיד, אלפים של רנכות של מלאכים שהם גדולים ונכבדים שהם מריצים את הכוככי׳ מעיר לעיר וממדינה למדיני נרק״ע
 השמים והכל תליי נחלי שנרא הקכ״ה הרקיע הזה שעלינו החליק לו׳ ברא את החלי מראש ומאש וממים כדמות תנין גריל
 בנחש עקלתין זעשח לו ראש וזננ והניחי נעוני הרקיע כמקום אמך־־, ונטהו מקצה לקצה ננריח חנהש עקלתון והמוקל שלו
ים ושני המאירית יי׳ב מזלות המית נ נ  באמצע אורכי זחצ• נטייתו בטנעת נמלה זכל הטכניס והמזלות אדוקים נו בל הכו
 גתכנת מלן על כילכם לנהגס בין שבנין רע והוא ככתר־! אורן של ב׳ המאורות וו׳ כוכבים והוא המוליך והמביא ארע

 המאורות
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 המאורות והמזלות ממו״ח למעיב וממערב למזרח והוא המחזיר את ה הכוכבים לאחור והיא המעכב אותו לעמוזי במקום
 אחר מלילך לא לכגיב ולא לאחור והוא הוא המוליך א>חם הילוך ישר והוא מאש וממים ומראהו כמוס ואין נראה לעין ט
 אם ממסורת הסיפי־ים הקדמונים אנו מוצאים לרעת את התל׳ וכהו וממשלתו ומלכודתו וביראתו וכובתו ודעתי והכרת פני
 הנולדים בו וזמן מהלכו ממזל למזל ומנהג הליכי להפיך וקצת חלוב? אחור אחר הזנב וגובהו ושפלותו והס אדוק' בו המזלו'
 ששה מצד דרים וששה מצרצפון ורע כ׳ הגלגל המגלגל המזלות והכוכבים והמאורו׳ והוא כדור מתון הוא בעוביו של רקיע
 והמזלות קבועים וארוקים בו לעולם ואינם זזים ממקום קביעות והגלגל־1 הזר. עגול הוא סביב לרקיע כדרום ונצפין ממזרח

 במערב והתלי נטוי בו מקצת אל קצת כברית ותתל' עשוי באמצע
 הגלגל־• בך והעגלה נתונו־ז מצר צפוןלתל־יי ובצד צפון של״1
 מזלות הדרומיים מתגלגלת עם התלי וככח התלי מהגלגל מנהיג
 קצה העגלולז הדביק בטבערת התלי ומחגלגל הגלגל המזלורת
 הקבועים כגלגל מסזרת לסערב וםצפיגית ממערב למזרח מעולם
 וער העילס ולשבעה הכוכבים גלגלים קטניםזהגלגל של מזלות
 מוליך את ז׳ הגלגלים של ז הכוכבים שבת״י צדיק מארייס חמיה
ם ייכ מזלות ממזרת למערב ע  ניניה מניב לבניה עם הכוכבים ו
 ממערב למזרת מגלגל־1 העגלה הסנהנרז את התל׳ מניחנהיגר־ז
 התלי מתגלגלהגלגל של מזלות וז׳ של ז' כוכבים וכולו בריתו של
 הקכיה זבכתו שנאמר ברוח שסים שפרח חוללת ירו נחש נריח זה
 התלי וכחיב ברבר ה׳ שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם והאל י ׳ת
 קרא שמוח הכוכבים ומונה רכחיב מונה מספר וכו׳ • וכחיב גדיל
 אדונינו ורב כח ללמדך כ׳ יוחד גדלו נסדר מעשי מלאכ הכינני'
 והמזלות והתל׳ והגלגל והעגלה ממה שגיאה גדלו בשאר מעשרת

 העולם שאין חכמה רחבה ועסוקה ומיפלאה בעולם כחכמה זו ילנ החלי עיצם שמים וח־שנ מיקי״ העילם וגלגל יעזלוד־ז
 ותלי אין חכמה איה ארייה ושמישו מחקרו העולם יגלגל השזלית יתלי אין חכמה חמה אם יהיר, ב ־,ם מילר אז תקיפת כילם
 חמים זיבישים כאש והשר מיכיאל שבו שור עפר מאזניים רוח י שמושו גיגה אם יהיה בהם מ לד אי חקופיח מנולנלין
נ אם י־ירז  ורטובין וחדות מזיל מים מגוגה וממטר ושר עניאל תכ״ק ( ניא תבק ) תאימים רוח כתולה עפר ושמושן מכ
ם  בהםםולר או תקופת מדל במקצת ויבש במקצת על יסור העפר והרות והשר רפאל ס״ל כרט״ן מים ושמושי לבנה א
ם יהיה בהם סולר או  יהיר, נו תקיפת או מולר נולן לחיים והשר גנרייאל קדיש קשית אש דלי רות ושמושן שבת יי א
 תקיפה מחציתו ינשים נגחח על מר ןחחיים מנלנלין נריח לח ומזיל מים ותשר קםצייאל גרץ גדיי עפר דגים מים ושבוש;
 צדק המולד התקיפה שבהם חציים יבשים בנחת וחציים םזילימ מים יחשר צדקי'אל טעם טלח אש עקיב מים ושמי שן

 מאדים המולד והתקיפה שבהן ׳בשין בנתת!חציים מזילים מים והשר סמיאל :
ם א  אלמדך אותות%זשמש אכש בזדוזז שמש יהית שמש זך וטהור בחמימרתו יגיד על תכונות א7ז האייר וטיהרו י
 נזיוח יהיה השמש זך וטהור נלנת אש מלהינ אדום יגיד על רוהית יניר־ז וגי־יל־ת ואם תראה ברם יזרח
 השמש ני יחיו עננים ירקים ואדמדמים יגידו על גשם ועל מטר ואם •ציצי ניצוצי שלחנת החמח מים יזרח •גירו על תקיו־ש
 הסתי והחורף ואם יורת השמש מתיך חעננ״ק כמו מחוך המים כאשר יורח יראה כמו להב יגידו על־1 חורף יסחיי אס יהיו
אם בזריחהשמש כמערביתיר העננים  ניצזצי השמש וורחימ זזהרי חשמש ומעוננים יגידו על הודף וסתיו וגשמ ומטר ו
 מסביבותיו יגיד על תכונות טוהד הרקיע והאויר ואס יבא חשסש ואם ישוב מרוח צפון וינתק העננים אדמדם מצר צפון
 ועננים שהורות מצר דרוס יגירי על תכינוח טוהר ויגידו חורף יסתיו ואס יקימו עם לוח בגב יעירו מטרוח גשם ואם פיכל•*
 צרי חשסש לפנית ערב יהיו כמו עננים אדומים וצחים מזוהרים כשמש הס העננים יגידו על רוחות חזקוח ומעיטיח יאם יהיו
אם יראת הייקיע שחיר לרוב כשחרות הק-רר־ז  אותם עננים עם רוחות ׳היומפר, ומפת לשמש יגיר על חורף וסתיו לרוב ו
 יגידו כי יכש־זייחרבי חנחריח חמעיגור־ז והבארזת ואם כזמח הטםש יהיה מסביבות כסו הקםח עגילה יגיד על חירף וסתיו
ם  1כ;8שר מרח השמש כסו שעה ואהר נחלש ויפזר מ שם ויוריק את ניציצי זהרו שלהכת מתיך העננים מגיד על מטר יתר ע
 ברד טעירב וכאשר •ולה נשקיעתו כלו ניא כלו מגיר על מטר יהר עם רוח והדו' מאריך תחלה נאררהעיל׳ ואם יבער חשמ׳

 לרוב
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ם דוח יחד ואם זוהר ןך מניד כי ישב רוח  לאב וישלח ניצוצי זחר שלח בו כלפידי אש ויוררף מכולם מגיד על מטר ע
 צפון ועצם השמים לטוהר כי רוח צפון מטחר את חאויר בגזירת הבורא יי׳ח על אשר הוא נושכ כארץ ממקום גבוח
 ורם יותר מכל מקומות גבוהים ורמים מטחר עוביו של אויר חומו ועלטתו יגיה השמש כלא חשך ענן(ערפל־1
 כגוגה אוד א0 תראה חירח מיום חראשון כי יסתר מחבא הקדן חעליון של־1 ירחיגיד כי יש רוח צמין ואם יסתר רוח
 התחתון יגיד כי ישב רוח חכוככ ואם יראח חלבנח כימי מחציתו יגיד על תכונת טוחר חאויר • ואם יראח כיסי קטנות
 הירח ערפלו ועננו זך וטוחר לרוב מאד יגידו כי ישתגח חרוח אשר נושב באותו יום • ואס יראו את חירח עבים יגידו
 על חרף וסחיו ואם יראה הירח כיום ד• למולד זקוף בקרגותיו עד גשיבת הרוח מחרוחוח המערביים יגידו על חולף
 ופתיל ואס מראה כי יש לירה כמו בקעים מאגתו מקים שנראין הנקזעים יגיד כי משבש ישיב הרוח ״ כשיהיה הירח
 מלא ושלם וממולה ער יום ר׳ וסיום הרביעי עד יום השביעי ומסלואן ועד מחציתו וממתציתו עד מלואן יגיד בזמן שיהיח
 קרוב לשמש יהיה הרוח או במזל הרביע* לסזל שחולך עס חשסש יחידת השגוי לרוחות ריסים שבעה כי כן נתבררו
 באותות־הירח וחירח ראוי לראות ולהבין ולהשכיל אותור־ת סימגימ מטר ג׳ ימים למולדת או לאחר ג׳ ימים למולדות
 למלואה להיות שלמה • ולמהצה הירה להיות חציו של ירח ממרת מלואו כל אלח מועדו חירח ראוי לראות סימנימ
 מטרה ג׳ ימים או לאחר ג׳ ימים אס חירח רקיק מך וסהור ולא יראה בו מאזמר־• עופל יגיד על תכונות האדר ויושרו •
 ואם יתראה במעט ויתראה מסביבותיו הקפו עננו וערפלו הוא מרור הלבגרז המתכסה הירח בתוכו לכל חרש ויראי־!
 לכל רוח כמו מקיף ומסיע חענגים עליו מגיד כי ישב רוח מאותו הצר הנוסעימממגו אותם העננים • אם יראה הירח
 סכורכם ועב ושמו מגיר על סתיו וגשם ואם סביב חירח כנורן אחד טוהר ובנחת במעי מעט יותץ חגורן יגיד על תכונות
 האויר וטוחרו ואס יחיו ב׳ או ל • מגירת על סתיו וגשם ורוח אם יהיו מכורכמורת כדוגג ותתבעקנרת מצד א׳ מאותו
 הצד יבאו עבים ואס יחיו מועלט ן ג״א מועטות ) ועבות או ירקרקות זמכורכמות או שחורות ותראח כמבוקעות כולגח
 וכמו שתהייגח גדולות כן יחיה אף סערת חאויר ושנוי לרוב * אם בזרוח חשמש יעשח בסביבותיו כגורן עגולח אם יבקע
 מהרה יגיד על תכינת טוהר הרקיעים כזמה השמש: דע כי כאותו היוס ירדה גשם ואס תרח השמש מתיך עגגים
 ובזריחתו חם כלכת אש יהיח חורף וסתיו ומרוח חשמש יחיח אדמדם וירתח יגיד על רוח אם בבקר יראה השמש גדול
ם בזרחו יחיח מלפניו עננים אדמדמים יגיד על א  ורב יהיה חורף וסתיו ואם יראה ניצזצו קורם זריחתו יגיר על גשם ו
 גשם שיבא לצד דרום ואס יחפשו עצסס לרוב כמחפש, בצימ ומתנערי׳ לרוב וגס העורבי׳ אם יראו לרוב ויברהו לרוב
 וגם הזבובי׳ אם יאספו לרוב וינשכו לרוב או מצפצפים בקולם יגיד על גשם • ודע אם נפלה תקופה בחחלח כל חתקופ׳
 יהיה חום ובחצי חצייה בדוגית: נוג״ה ירבוגשסים מכ״כמלוחם ולבנ״ה כולו קור שכת״י בקיץ ובחורף צנו־!

 וירבו גשמיפ *ד״ק כולו קור ושלג וגשמים מאד״ים חוס וירדו גשמים ויהי כלו בלאצנה :
 סדור חליך חמזלוח חמשמשימ בחחלח

 ליל א' כל״ש צמחק כל״ש צ״מ : יום א׳ חג״כל שצמ״ח כג״ל חנ״כל: ליל ג׳ ננ״ל שצ״ם חג׳׳כל
 שצמ״ח : יום ב׳ לשצ״מח חנ׳׳כל שצמ״ח : ליל ד׳ שצמ״ח חג״כל: ליל ה׳ חג״בל שצ״מ חג״כל
 יום ה' צ״מ חנכ״ל שצ״ס חנ״ב : ליל ו׳ לשצ״מ חנ״כל שצם״ח : יום ז' נכ״ל שצ״מ חנ״כל ש״ץ
 ליל ?' מחני׳כל שצ״מ חנ״כל : יום ז׳ שצ״מ חנ״כל שצ״מ ח״נ : ונמצא סדר הלילות כצנ״ש חל״ם

 ועור אשכילך להבין י»0 יהיה סתיו או גשם מאותות הלבנה ביומ שלישי שלבנה חדשח ממולד שלה אס
ם ם וחשוכים ועלוטיס זח חאות יגיד על גשם מטרות יכסו כן א י ח  1 יהיו קרגי הלבנה כמו פ

 יהיו קרני הלבנה ביום רביעי כאלה כן יגיד על הנשם ואם יראה הקפה של לבנה אדמדם כאש זה האות יגיד על סתיו
ות ם גדול ובימי מלואו מטי ש  גשם גדול ובימי מלואח אס יראח על חלבנח כמו שחור מאומה זה האית יגיד על סתיו ג

 ואס יהיה מכל םביסותיה כמו גורן עגולח או שנים או שלשח עגולות זה יגיר על סתיו וגשם גדול :
ם ש ס יהיה סתיו וגשם מאותות ההמה אס יזרח השמש אדמדם יגיד על ג  ףיןך גלמר להבין ולידע מטרם א
 מטרות וכאשר יהיה נכון להשקיע לבא במערב כ״א בצירים השסאליים יהיו ענגים שחורים וקדיבים לו
ם יעמוד ענן ושמש על זוהרנצוצי שלהבת זה האות יגיד ע?־1 ם ומטר וכאשר תןרח השמש א ש  תבטח כי מיד יהיח ג

 גשם ומטר וכן הרבה כספר המזלורע :
ה שם על סתיו וגשם לאורך ימים אס ההזריס או העזים עשו תשמיש הזכרי׳ עם הנקבות ובשעה מ כ  TllTl ח
ם י מ  שיכלו ויפסקו התשמיש עושים עצמפ עור נרצימ להשתמש או אם גתלכלכו במקומות ה

 או ברפש



 ספר חיאל הגדיל1 ם*
 או ברפש וטיט ורוצים להתלכלך יותר וגםכשרוצי׳ לרעות וחופשי׳ מרעיתם מתחת לארץ עד קצות שפתי פיותיהן -
ם פניו קרוב לעזים אן קרוב רבתי הוילון  וגם ממחיחים ראשם נער צר צפון וגס חכלבי׳ אס יחפרו כאיץ וכן הזאב א
 וגם אם יטבלו שוורים שפתותיהם במראה המים יבמעייגית ולא מפגי תאוות שתייה וגס חאווזיס אס ילט קוראים ככח
 מאכל מזרעתו וגפ קירי עכביש אם יפלו מעצמן בלא הפחת רוח כל זה יגיד על סתיו וגשם לאורך ימים יבעת שהלנגח
 חסרהנקראתטאור קטין ואז אין ממשלת חכוכבי׳ברקיעכיאם צ״ח כוכבי׳ מניין מכבי׳ וכשקטרג׳ לבגחעל לביגתיה
לם צרף  ונעשה הכוכבים כארס שמכה על עץ השרף ויוצאין שניבי׳ לכך הכוכבים עם הלבנח יוצאי׳ ומתחלת העו
 האותיות וגלגול הדכודים וחשבונם ומניינם ומספר׳ יחושב חשבון כיכני׳ וםזלות וחשבון תקופות ומהזורותשלכככי׳
 ושל תלי ושל מזלות שהיה עתיר וסדר ולכראות וה״ח עורך החשבון כולו לפגיוכדי לראות חדורות העתידין להנראית
ם זצדקתו ד לם ברי להבין מעשה כל א  מראש וער סוף ככתיב מי פעל תשה קור<יה הדורות מראש קורס בריאות עו
הם ומגח כוכבו  ורשעתו ולגזור על כל אחר ואהר לפי מעשיו העתיר לעשות בין טוב וכין דעימגה כיכב״ ומזלוה עלי
רם שיזרת ם בחכמתי ובתביגתו קו  ומזלו שיזרע בשעת זריעתו ובשעת מולדו נין טוב ובין רע וכל אלה עשאס האלהי
ם ד ם טרם שיברא העולם לפי מעשיו שעתיד א ד  העולם שג׳ ה' בחכמה יסד ארץ אעפ״י שםגה כוכבי ומזלו של כל א
 לעשות ולא נתן הקב״ה לכוכבים ולמזלות רשיון לחרע או להטיב תחלה ער שראה שהאדם לכראותשלא היה נכון
ם קל הרעה עיך ותקן התשובה ה נ ם רע מנעוריו ועל זה האלהי׳ רהום והנין הוא ו ד א  בלא יצר רכתיב כי יצר לב ה
 םתחלת חנריאח דכתיב בטרם חרים ילדו וגומי' * תשב אנוש ער דכא שאס יחטא וישוב שינחם ה׳ אלהיס זהו אין
̂י נאשר הוא שם ונמזלזת הסאורים שנח יראי כל  מזל קכוע כי הכל לפי מה שהאדם באותה שעה דגן כרכתי׳ בישמע
 הזמנים לכך אומדי׳ כלילח ומחליף את הזמנים ומשתנה חעתיס ולא בשחרית: והתרנגול כשמשכים לקרוא בלילח
 ישתנח הזמן ולמחר יהיו עננים כי הענן נכנס כחרטומי ופעמים לננח בלילה פעמים אינה מאירה זחו ומחליף את
קי אף על־4 פי שראי עשררת נ ם ונין לילה אבל נ ו  הזמנים ומשנה עתים ונשלשה מכניס לילה: זהו המנדיל נין י
 חשוניום זהו רנתינ עושה שתר ועיפהוגימרה׳ צנאות שמו: למר כגגר ה׳ המאורות מה ל׳ גבוהה על כל האיתיות
 כך הקכ״ה על כל בריותיו וציפח חבל מתחלת בריאת עולם במאמ' יהי אור זהו נהר דינור שממנו הולכי׳ כל המאירו'
 כראמרינן בהרואה אלמלא זנב כימה בנהר דינור אין בריח יכולח לעמוד בקיר ולכך חמה ולבנה ומכבי׳ נראין אדומי
 ומה שאתה הולמת חמה ניום היחה הולמת נהר דינור ונמקום הלינות חמה ביום נהר דינור הולך ואותו הלוך קורא
ם ולאותומקום נקיא ה  יום שנקרא עת היום ונמקו׳ הלינות תמהנלילההיההבלמים והיה לו כמו רפוםת שהולך ב
 לילה זהו ויבדל אלהים בין האור נהר דינור ובין התשך חשכת מים עבי שהקי׳ זהו ויקרא אלהי׳ לאור יום כלומר נהר
ם לא תאמר כן כאי יהי ערב ויהי בקר והרי נתלו המאורות אלא נהר דינור א  דינור שבהן בטלות המאורות ממהלך ש
 מהלך כמו עתה החמה כלומר לאור יום נהר דינור ויחשך קרא לילה לחשכת מים שהם דרך ההמה ובהשכמה יהיר.
ם שנהר ו  אור נהר דינור עד הצי יום שנהר דינור עולה למזרח ולמערב ביום רביעי חוציא מנחר דינור כמו בחצי הי
 דינור עולה ולבנה וכוכבי׳ עולים נאמר במדות חשמי׳ לפי לכת בערכן מרדו חכמי׳ ש״ס מרדנות ד״ב מזלות צסורין
 בוושמותם טל׳׳ה שו״ר תאומ״ים סרט״ן ארי׳יה בתולי׳ה מאזני״ס עקר״ב קש״ת גר״י דל״י רגי״ס וכלמלך
 נ״א מהלך מהם ל׳ מדרגות וכל מרריג׳ומדריג׳ס־ גסטראות וכל נסטרא ם' ברקונות וכל ברקי] ס׳ אולות וכל אולוח 0'
א ״ , ד 1 ך ? , ף י ן ב ן ב ש ל ן,- ח ט תחפות כהרף עין ג  אירית וכל אורית ס׳ כ טית וכל סוטות ס׳ רופוסאות,כל אפירסאות ס'-
 וי״ב דברי ׳אחריי מין רקרוקיחשנוןאנלהככמ׳ היוררי׳ והעולם ומנהיגי׳ את העול׳ ושסיחן שכי׳תי צדי׳ק מאדי״ם
 חמ׳׳ה גוג׳׳ה מכ״ב לבנ״ה וכל אחר ואחר יש לו חלק בבל האחד מן אלו חכוככי׳ בחילי דראק״ון רינורחיחמקיף
 אז כמו עתה המזלות והתלי שמגלגלי׳ והלכי׳ בשמי׳ כי בתלי י״ב ניתגי׳ ז׳ מערגות כימה וה׳ מושכות המזלות יהתלי
ם פתוחי׳ מבחוץ זריחות שבעה מימין ה  שמגלגלי׳ והולכין בשמי׳ ובארץ ז׳ וה׳ הם י״ב כביב הגלגל מקושרי' מבית ו
 לצפון יהי מצפין לימין וכננרם נאספים ששת ניזם וששה בלילה תאומים בסיף השבעה ועקרב בסיף הימן החאומי׳
 לקשת ומעקרב לסרטן כמו כן וגאספין ענלה לעקרב ענלח בצפון עקרב בדרום ז־רח עגול כלפי דרים שוקע ניטו-ן
 כלפי צפון ונצפין ענלה זורהת זמהזררז את התליוהתלי למזלות והמזלורז לגלגל והגלגל הוזר נגלגל דרי ומזלות
 כסרנים ותלי כמלך כמגהיג ראש כראש הששה וזנב התרי בסוף הששה הראש מהלך ישר והזנב כמהרך הפך ק הירת
 סתחלת י העולם נהר דינור סובב ולאחד מכאן פ׳ י. ם כיום ר׳ היקפא מגהר דינור ראש וברא הסה להאיר ביזם על״*

 ר,>>רץ יגהר דינור אצל המזלות לחמס קיר כיסה ושלג לבגה וכיוצא בהן :

 עלכן



 ספר רזיאל הגדול
 על כן נבראו כוכבים קטנים אע פי שאין מאירין אלא לחמם העולם לאור שלהבת שלהן שאס לא תאמר כן
 י לסה נבראו מח צורך לעולם בהן אך כל ברא לחנאות חעולס וסן כח חנור של כוכבי רצים במסילתס
 ונם השזלו' וחמאורי׳ רצוא ורהטי״אל השוטר רץ עסהם וכ״ג שרים נכבדי׳ עמו להריץ המזלות והמאזרו׳ על כן נקרא
 רהטי״אל לשון רץ דרץסתורנם ורהט כי כל המלאכים נקראים על שם מה שממונים כגון רזיא״ל שמסר ספר החים
 ובו משכיל אדם הראשון ובו מלאכי׳ על החרשים שפיע״אל נשיא על חדש גיסן ועמו ליו סלכים רגחי״אל נשיא על
 אייר ועמו מ״ג מלאכים י ארינא׳׳ור נשיא על סיון ועמו ס״ה מלאכים י תע״ץ בו״ן נשיא על תמוז ועמו כ״ח מלאכי
 חח״רגאי׳ר גשיאעלאכ תמו כ׳׳ט מלאכים• מור״אל נשיא עלאלולועמוכ״טמראכי״ פחדר״ון נשיא על תשרי
 זעמו כ׳׳ט מלאכים ׳ לרב״ג נשיא על מרחשוון ועמוכ״ן מלאכים ־ ארבגד״ור נשיא לכסליו ועמו כ״טםלאכים *
 אברכי״אל נשיא על אדר ועמו כ״ח מלאכי׳ לפי שהנשיא נקרא אכרכיי׳אל לשון ברכח חתתיו מלאכיי חנקראים בטוב
 כגון רומי״אל חרשי״אל טפרי״אל שלמי״אל מלכי״אל וכל כיוצא בחם חדים חקב״ח וחוריד מרדכי בחרש אדר
 ואסתר חן וחסר וספר הזכרונות ובא לשלום למרדכי והיה משגה למלך וגתן ברכות למרך חכבור נורי״אל עלדיגור

 שמשי״אל ירחי״אל עלהירה כוכבי״אל על המכבי׳ שיפרי״אל על ספרי חחיים ער שם אמרי שפר זמבי״אל
 על זכיות ישראל יהידי״אל על המלאכים זהו ולתתך עליון נקראו כל המלאכי׳ על שם ממשלתם וכאשר צרף חקכ״ח
 האותיות ועשה גלגל הדבורים וראה כל הפעולות שהיה לו לבראות וקרא ובא למעלה בשמות בהכמה ולפי שהשמש
 וחירח והכוכב״ גבראו מגהר דיגור על כן הוא ברקיע השגי להוליך המזל לסיומ מזלות הקדים ועשה בריכות מים לפגי
 השמש לקרר חוס חשמ׳ ולחפלינ צנחן ביום חרביעי חוצא סנחר דינור חמח ואח״כ לבגחואח״כ ככבי׳ ושתלו ברקיעי
 ובריגין מדיגור שרותה חורקו אתריה רתיכה לכך כוכבים הולכ" לצר אחר כאדם המתקן גבינה תחלה יוציא מן חחלב
p חחמח לבן מירח וירח מכוכבי׳ וממעט לבושת  חגביג' וממה שגשא׳ מהלב מבשל רהיה כמו גבינח אינו כל כך לבן ל
 ירח אורה על המים ונברא נהר דינור ומחם נבראו האורות ומה שאמרו חכמים שגחר יוצא מזיעת חחיות וחחיו׳ נבראו

 בשני שנים הם אחר מזעות אצל כסא הכבוריועל ראש רשעים יחול :
ע השני נהר דינור אהרשהמזלות נרונין ממנו שאמרו רבותינו אלמלא זנב כימה ברינור אין ניצול מפני י ל ר ב  ו
o r י הקור והמזלות ברקיע השני כחגוגה ומה שהמה הולכות ביום דינור הולך כיום ראשון ונקרא 
 זבהלוך חמה בלילה הולך דינור כחשכה כי העולם היה מים וסביב למים בקליפה שתופש המים וסביב אותה קליפה

 יינור הולך כקליפה אחת ומה שלמעלה בקליפה היה הולך וזה היה בהולך חמה ביום ומה שלמטח בקליפה זח היח
 במקום חמה כלילה ואז היה הולך בחשכת מיס למים שמים ולמטה בקליפה היה עבים שכן דרך המים אבל למעלרז
 צלולים כתיב ולחשך קרא לילה כלוםר במקו׳ חשכת נקרא מקום לירה כשהיה חמח הולך שם בלילחכך מח חיה לכל
^ ב  מזל ומזל יש עליח בצר שחרקיעהקצח מחדקיע לקח מאשו הגדולה ומלחלוח רבד קדשו ורוח קדשו וערב יחד ו
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 כמו זכוכית והיה לח ורקעו יטפחו יכתיב ימינו טפחח שמים ונשגתיינש הרקיע זהי הרקיעעשז י לשחקים כלומר
 חרקיעכשחיח לח חזקים כראי מיצק זחו כשגתיינש נוטח שמים לבדו ודורך על במתי ים זהו נשנת״נ׳ לאחד וימתחם
 כאהל לשבת שמתח השפע והבד־1 ערירי חרוחכדכתיב ברוחי שמיס שפרה ומן חרקיעעצסו למעלרת היה מיצא כחו
 קורות שהן כולטיןוכן השמי׳ מלא מיס ובין קורה דקירה נקרא עליה ויש מהם הםיםמינחי׳כהויש לכל מול ימזל עליח
 למעלה זהו הסקרה בסיס עליותיו ועל כרהך אתה צריך לוםר שהקורות מן השמים עצמו ומחוברי׳ שאם כך שס קירות
 על השמים הלא כתיב ובמינו טפהה שמים וכתיב כי מנרעור־ז נתן לבית סביב לבלתי אחוז בקירר־ז הבית שלא היח
 מנקב התומה והבליטה ראשונה והשנייה למעלה מןהראשיג׳ אותה קורא מגרעת לפי שהוזומ' נגרעת שממעטין עובי
 החומה כרי שיהיה מקום בולט אכל אותו שלמעלח בסוף חחומח קורא מטפחת כי למערה בהוס׳היה כמו מקום גביל
 שהיה הקורא מוגהת באותו מקום אבל מגרעת היה כר ההומה מקצר כעיכי ולפיכך למטה היה רוהכ המשה למעלה
 ששה למערה שבער־־• לכך כתיב היציע חתחתונה חמש כאמה והתיכונה שש באמה והשד־־יישית שבע באמה רהבה
 אבל למעלה לא היה כי אש מקיס גביל לתירה זזה נקרא םטפהות כתיכ כל־, אלה אבנים יקרות במדותגזית מגוררת
 במגרה מבית ומבהרן ממסד ער הטפתית כלומר מן חיסור עד חטפחות והואיל וגבי שמים כתיב יימיגו טפחה שמיכם
א כהימה זהו  צריך אתה לפרש שהקורות בולטות למעלה לשסימ והקו׳ הוא אתר השמים ואותן הבליטות כמו שהו
 המקרה כמים עליותיו וגם תוכS להבין במקום שמיס חמחובריס כמו כן יש לארץ מקים גבול לקבל השמים ולשמים
 בליטה שנכנס רתיך הגבול וכן הוא כמו כוס של כסף שעשוי בו מקום לקבל הכסוי תהו שכתוב אף ירי יסדה ארץ וימיני
 טפהה שמים ודבוקים זה בזה ולמעלה מן הץוריד־ו יש כמו שמים והוא עשוי כמין כיפה רכתיב לשמש שש אוזל בהם
 ולמעלה יש נהר דינור כבי קליפות ומשם יורד מעט נהר ריניר ויורד לכל Sro ומוליך את המזל ברתיהת וזהי שכתוב
 נהר ריניר נניר ינפיק מן קדמיהי אלף אלפין ישםשוניה כמי ארח נהר דינור המלאכים שמשמשין אותו להוליך לכד*
 ךןל ורבו דבק קרמוה׳ יקומון לפני נהר ריניר להכניס כל נקב ונקכ אבל הראשונים מצרין המים לילך ראש זה לכא;
 וזה לכאן והם אלף אלפ־ם זהו ויתןאיתם אד־יהים ברקיע השמים בין אותן קורות הבולטי׳ יהי מאירות אורות לא נאמר
 אלא מאורית כמי מקום האורות שהדי השמש מונחי׳ כמו הזכוכיר־ז והאירה יצאה חוץ לזכיכיר־ז ואיתי הזכיכית אמר
 יהי מאורות בשמים וזהו מלאים זיו ומפיקיפ נונה כמו הזכוכית מלא זיו ומפיקים רהוץ מה שאומרים בשכת הפותח
 בכל יום דלתות שערי מזרת כי עובי הרקיע ממקום שנכנסת חחמה בבקר מהלך המשים שנה ויש דלתות כמקים עובי
א עמיד י כנסם כפתח הדלתות אז ה  הרקיע וחלונות יש לרקיע במקום שכלפי העולם הרואה אחז הארץ וכשחמה נ
 השחר והם רחבים לכך אמר דלתות שערי מזרח ולשם אינו בוקע כי יש לחמה ריוח כשבא לצאת לעולם יש ח^ניר־ו
 קצרים לכך אמר ובוקע הלוני רקיע ואינו הולך בתקפו מעצמו כי היה שורף כר־4 העולם כולו והקב״ת מוציאו בנחרת
 זהו מוצא חמה ממקומה ולבנה מסכין שבתה היא כפת השמים שיש לשמש והו*^ כמין קערות כפות נאות ללבנה זהו
 ולבנה ממכון שבתה וכשמש בבקר או בערב יוצא ומתפשט אורו בכל העולם לכך שמש בלשון נקבה יהי מאורות יל*יי!
א בתקופתו אמר בלשון זכר השמש ו  אמר מאורים זהו אם זרחה השמש עליו בלשון נקבה שפרה ורכה וכשהשמש ה
 יצא על הארץ כשמאיר והולך יכן השמש בנבירתו ששה ביום ר׳ מנהר ריגור שהיה עומר בין הקליפירת הק £יא נהר
 דינור בגבינה וכרא את השמי ונשתתררה מראית דנורכחלב שכבר נעשית הגבינה ולאחי שהבדיל את היקיעלמעלי
 םקליפ׳ דינור ולמטה חשכת מים שהיח חשכ׳ וברא שמש וירח וכככים ומזלות ילכד א׳ מדור לפי כבודו :
^ שהכיבכיכ עימרים ברקיע נין יום נין כלילה אלא מפני זוהר השמש שאיןמגיח לראות בהם כאדם שנותן ף  ן
 להבה בשמש אינה נראית למרחוק לחוץ מפני שהיא צלולה ואם תשים גחלי אש בהמה נראת כאפר לכן
 ביום זוהר השמש מכסה אורה ואין נראית אכל בלידתה כשהמה למטה מןהיםאונקיינוס הככבים נראים ואסתאסד
 לםהגבראי הככבים הקטנים הדקים כיון שאינם מאירים לפי שהמים העליונים קרים וברא צכאחשמים לחמס אותה
א וגראה כזהרות ככב יוצא ממקומו יורה כחץ והכוכב ילך  ובבקר סה שנראה ככככ היוצא ממקימי זהרירית היום ב
ם שבילין בשמים ובמקום השבילים תקן מעשת ה  מסילתי ולא ימיש ואיש לא נעדר ובהליכתם הם מהללים לו ותקן ל
 הרקיע ירקרק כדי שיתראה יותר בטוב לחוץ כדי להאי׳ על הארץ ונתנם בעיבי חתחתון של רקיע הסמיך לארץ נמצא
 שעל הארץמאירילא ברקיע יבכככים יםזלותכל־י אשר יהיה על הארץ ׳כורי ארס לרעת בין טוכ בין רע וחן ברבך
ם יראתכל דבר במזלות כל שכן ממ״ההקכ״ה שהוא יורע הכל שהרי היא מודיע ד  שהקנייה יודע הבל שהרי כשר ו
 לנל נשר ורש ואין צריך לוסר שהוא יורע חכל ברוך הוא ויתעלה זנת לגצח נצה־ם לא כר שק וק״ו ננו שלק״ו :

ס  ו א 6 1 מ
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 י*יח מ' במים וקשר לו קשר וכו׳ • כספר היצירה הוציא הקכ״ה רוח מדוח קישו וחקק וחצי באורחו הרוח
 י שנפח שיצר בו ר׳ רוחות העולם ורוח בכל אחר להבדיל אומן נטי שעושה כלי זכוכית לוקח כלי ברזל נקוב
 מקצה אר קצה ולוקח מן הזכוכית מכור הכבשן ונור־זן קצה הכלי בפיו ארז כל הקצה מכלי ההיא הנכנס בפיו נזפח
 כרוח פיו והרוח עובר מתיך הכלי נקוב ומגיע עד הזכוכית הדבוקי׳ בקצה הכלי הנבוב והרוח רוח פיו שנפח בזכוכירת
 המותכת וגעשר־. כלי קטן או גדול ארוך או קצור או רהב אומר׳ פאותבכחו מזער כ״ש האל הגדול הגבור והנורא
ם  כשהוציא רוחו במתח חללו של עולם והוציא מים מן להלוהו הרכ לאין שעור והצב וחקק כסא הכבוד וכל צבא מרו
 ולא רצההקנ״ה לעשור־וס מהאש הגדולה פן ישווה לו שחוא אש אוכלח אש ולקח מים אש ורוח וברא משרחיו וחלק
 המים לגי הלקים מהלק א׳ הקפיא ארע המים וחרתיח חמים באש ובעשן רעש ועפר ונעשית חארץ חלק השני עשה כל
 צבא מרום ושמים העליוגי׳ חלק השלישי כשהרקיע רקיעשעליגו להבדיל בין מים למיס חיו חציים למעלה והציים למטח
 והמים שלקח מלמטה היו שמחים ואומרים אשריגושיש לגו לחיות קרובים אצל בוראינו ולחיות שמחים וסמוכים תחרת
 כסא הכבוד ומעופפים בשמחה רבה ונותנים שבה והודאה וקלוס ומכתירים כתר ותהלה ליוצר עולם שנ׳ מקילותמים
 רבים אדירים במעשה בראשית תמצא י׳׳א פעמים מים ובאלח תולדות נח י״א פעמים מים לומר כדור י״א היה נח והיה
 מנול והקכ״ה ידע שהמים יהזרו לעילם • וב&וטה "יא פעמים מים לפי שדור המבול הטאו באשרת איש כשיטת וגזר
 הקי״ה על המים שהיה ממי מרום ונזר להביא מים על מצדים י״א פעמי׳ מים כתיבת מים ב׳ ממין הרי כ׳׳ב ממין לכך כ״ב
ם על נהרותם על יאוריהם ועל  ממין בפסוק דאכד ה׳ אל משה אמור אל אהרן קה מטך ונטה את ירך על מימי מצרי
 אגמיהש וגו׳ לומר עם הכל נתנה כי אין הדש ההר־! השמש לכך בויושע תמצא ים ומים סן השירה ער ויסע משה י״א
 פעמים וגם ביהושעי״א פעמים מים ח׳ פעמים מי הירדן וגי פעמים מים שחחנר־• לחלק מי הים לפני בני ישראל
 וכן וישב הים לפנות בקר לאיתגו לתגאו שהתנה עמ הימ מששת ימי בראשית והמים העליוג׳׳ תלויי׳ כמאמר הקב״ה בין

 המיס אשר על חרקיעלא נאמר אלא מעל לרקיעכלומר שתלויין במאמר :
הים מלא מים מלמד שפלנ האלהים את המים ונותנן חצי ברקיע וחציים באוקיינוס • הרקיע רומח  א̂ז
 לכריכה ולמעלה מן הבריכה כיפה ומהמת הבריכה כיפה מזעת והיא מזעת טפין עבות והם יורדים לתוך
 המיס המלוח׳' והמים העליוני׳ צלולי׳ מכל דבר ומים חעליוני׳ יתרים ממים חתחתונים שלשים מדות זהו בין מים למיס
 שלש״ מים זה שיר למעלות ל׳ מעלות מח שיש למעלח מלמט' ולמח קרה למעלח יותר מלמט׳ כי חלוכן צחצחות המיס

 כלל באש וברא המלאכים כאשר נשרף בעיניים המלאכי׳ ומים חעליוני׳ חם זכרים וחתחתונים נקבות יבין עליונים
 לתהתוג•־ ג׳ אצבעות והיקף הרקיע מבדיל ביניהם לכך בישעיה פחח מי מרד כשעלו מים לשם מים שמים וארץ ריח
ס שנאמר מי מדד כשעלו מים היד או י  בסדר עולם שארו חן מים עליוגי׳כי הרקיעים יש להן כמין גביעים בית קבול מ
 בכף הרנל ואחייב שמים ואח״כ ארץ ואח״כ רוח חיות כי העSמ דוה והרוח מרחף על פגי המים למעלה ולמטה והרים
 תלויין ברוח סערה אכל בבראשית שמים וארץ דוה מים בסדר המזלות ושמים של אש טא״ק של איש שכ״ג עפ״ר
 תמ׳׳ר רו״ח סע״ר מים ולמה אש קורס והלא עפר תהלה לבית הלל אלא שמים אש ושכינה בשמי׳ על כן קדם טא״ק
 אש וטלה הוא ראש למזלות על כן אש קרס בראשית כראאלהים את השמים וטא״ק ואחריו שכ״נ עפרשאששירף
ם רוח על הארץ זאדץ מקבל את הריח  עפר ועצים ויחיו עפר ואחריו חמ״ר רוח כי ר״מ״ד מיבש הארץ ויעבר אלהי
ם אש כי םרטן מים ואחריו י  שלא •שחיה את חזדעימ ואתייז סע״ד מיס ישב רוחו יזלו מיס והולך אוניות חים ואחר מ
 אש אריה שהוא אש שחמיס מכבין את האש ואחר ארית שחוא אש כתולח שחיא עפר שחאש שורף העפר ואחר העפר
 מזל בתולה יש מאזנים שהוא רוה שהעפר והרים נדוליםשוברים הרוח ואחר מאזנים דוה עקרב שהוא מים שהרוח
 שובר נלי הים ומנשכ מים ועננים אבל עקר בקהלו־ז והארץ לעולם עומדת והזכיר חולדח׳ הארץ דור המלך שמו-ן
א לתחיית המתים והרוח תשוב ואח״כ וחארץ אaר תולדות וזרח השמש כי לא הוצרך  •יישוב העפר כשהיח ידיר ידור נ
 שמים להזכיר כ׳ אין ניכרים כי אם עד־* ידי שמש ואחר שמים רוח סובב סובב הולך הרוח ממש כי חרוח לארבע פאות כי
 הולך עם השמש לאחר רוח מים כי חנחלים הולכים אל־1 הים ולפי שבקהלה סמכם סייס וכתיב יישר דברי אמת אבל דור
 שסמכמ בעניין אחר ברב׳ ה' שסי׳ נעשו וברו' פיו כל צכא' כינס כנר מי הים ויראו מהיכל האיץ לומר ברוח שמ״ שפרח
 לכן רוח איץ מים ואחר רוח ים שחרוח מכנס גלים ושיברם ואחר ים ארץ על שם האותי לא תיראו נאם ה׳ אשי שמתי חול
 נבול יםזדורשסמכם בעניין אחר שמים רוח איץ וסדר איתן מלמעלה למטה עיטה אור כשלמה ונהורא עמיה שרי למעלי
 >יעה שמיס כיריער־ז הס השמים העליונים השם עבים רכובו העננים שתחר־ז השמים זמהלך על כנפי רוח כי כל האייד
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 הפר חיאל הגדול מ
 מלא רוח תחת העננים לכך כל עוף פורח למעלה כי הרוח נותן לו כח לעוף עושת מלאכיו רוחות ממלכים באיץ עד־1
 ענייני העולם והואיל והזכיר המלאכים סש טטים בעודכם הזכיר משרתיו שם לפניו אש לוהט יסר ארץ על״־1 מכוניה הארץ
 שאנו עליה תהום כלבוש כסיתו אל-׳ו שבעת תהומות שהם נין ר' איצות על־־1 הרים יעמרו מים היא תחת הארץ םים דכתיב
 לרוקע הארץ על הםים והמיס על ההרים וההרים תלויין נסערה וכסוף משלי סדרם כעניין אחר שמים רוח מים ארץ מי עלח
 שמים שחם למעלה מי אסף רוח שהוא אצל חשמיס לפי שרוח אצל העמיס לפי שניוחו שמים שפיה והרוח מביא עננים :
 מ׳ צרר מיס לאחר חמח ־ הרוח ישב רוחו יזלו מים הגשמים נאים ע״י רוח הקים נל אפסי ארץ שהעננים מימיהן על הארץ
 יריקו ובתחלת משלי אי־ץ שמים מים ולא רוח לפי שהארץ נבראת תחלה ואח״כ לפי שהזכיר יסור העולם הארץ והשמימ
 קשורה עליה ומים למעלה ולמטה ועור ־תחיל־, יסור ארץ שזרק שלג כמים וגעשה רפש נערוגי־ז זהו ה' נחכמה יסד ארץ
 זאח״נ מנן שמים נתנונת שלקחנחאשמצתצחותתמראר־־. ומים הזנים ונרא נתמנה השמים ואחר כך נרעתי תהומות
 . נבקעו שנבקעו תהומות תחת ואח״כ ושחקים ירעפו טל לברכי על כל מקום שיבא טל אין רוח ע״כ הזניר רוח ג
 ולפי שארץ יסור בכל מקים שיזכיר יסור •קרים ארץ לשמים ובתהילים רוח שמים ארץ ים מלמעלה למטה שהדוח
 סביבותיו שכתוב וישתחשך סב־בתיו סוכות חשכר־ז מים עבי שחקים ושם הרוח זהו אנה אלך מרוחך ועוד הי**1
 אומד אנה מפניך אברח אסר אס אסק שמים שם אתת ואחייב אציע שאול כעפר כאחרית •ס שמ ירך תנחני וגומר חשך זהו
ם לפי שיזכיר מוכרי היימ ירגזו נפלאותיו עשח באי־ץ א׳  לשחור העולם שם לא יחשיך ממך ובתהילים ארץ שמיס רוח מי
ם י  ותגעש ותרעש הארץ ואח״כ וי״ט שמים וירר זהו למעלה ואח״כ וירא על כנפי רוח זהו למעלה סביב ואח" כ חשכת מ
 עבי שחקים זהו סביב לו הרי חשוב מלמטה למעלה ובאיוב ארץ מים שמיס רוח תילת ארץ על בלימה וכתיב לרוקע הארץ
 על המים לכך אמר אחייו חק חוג על פני המים עמ די שמים על אוקייאנוס לכך סמך עמודי שמים ירופפו ואח״כ כרוחו
 שמים שפרה ועוד מלמטה למעלה ארץ ואחייב שבעננ;ם צורר מים בעוביו ואח״כ שמים שהם למעלה מן העננים ואח״כ רוח
 שהוא א$לו ובאיוב מים שמים וארץ רוח מדבר בעניין ומטר כתחלה מים מחום הכיפ׳ שברקיע •ורד המטר ותמים על הרקיע
 זיודרימ על הארץ והרוח כי מנשב כירירתחמטר כי יגרע נטפי מימ מהיכן אשר יולו שחקי׳ מפלג מלא או מהיכן אלו שחקי'
 מן המיס שעבים שותים וזהו ושרש• הים כסה ואח״כ ואורו על כנפו' הארץ יריקו וישיבו הרוח מן החדר תבא כופת ובאיוב
ם  ארץ מים שמים ולא רוח לפי שהזכיר יסור קדמי הארץ שהיא יסוד ואח״כ הים שהיה סביב לה ואח״כ שמים שמחובר בי
 א פה הייתי ביוסרי ארץ ומי ירה אבן פנתו מה יש סביב לה הים ויסר האש בדלתיס יש לשם אחיזים כנפ ת הארץ ואחר כך
 הידעת חקות שמימ שקשור בימולפ• שהזבי׳מוסד• ארץ ומים לומ׳שרקע הארץ ואח״ב ברא שמי׳ולא הזכיר רוח שאיי ניכר
 לעין ועור אינה בראה כל כך שהוצרך לומר שהתורה קדומח על כן אמר מקדמי ארץ כאין תהורותבהכינו שמים שם א;׳ ״
 ובירמ׳׳ ארץ שמים עשת בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו לקול תהו המון מים בשמי' אינו מדבר בבריא' עולם^א משיב
 כה אמר אל דיך הגוים ^ תלמדו ומאותות השמים U תחתו: <י תלכו כ׳ חיו עושין ע״ז ומצפין ככסף ובזה׳ והפכו ובמזפרות
 והיו מרברייכדכתי בזכריה ההיפים דברו אין והנביא היה עושה שלא היו מדבריי וסעציר אם יהיה טל ונ׳טר כ׳ אם לפי רכרי
 כדי להכחיש התרפים זהו מה שאומר בזכריח שאלו מת׳ מטי• מעת מלקוש הי עושה חזיזימ ומטר וגע־ס יתן להם לאיש עבב
 בשרה כלומ׳ מהקב״ה מש*1ו אבל היפים דברו אץ כמו כן בכאן עושה ארץ בכחו מדבר באותן המלאכי' כרכתי׳על מצרים
 ועל יהודה ועל אדום וגומר ואומי אל תיראו מהם כי לא יראו ונם הטוכ אין איתם מאין כרוך ה' אלה־ם וגומר הי אלהיס אמת
 לקצפותיעש הארץ ולא יכ•ילו גזים זעמו מת יעשה להם יאבדו מארעא מעייר תומכרכיןומןתחותשמיא מעצירת גשמים
ם כרכתיב מאותם הרים יאבדו י  שיביא עליהם ומשיב עושה ארץ בכהועל ההרים כדכתיב מכין הרימ בכחו על החי
 ממןתנלב^ובמתיסםוכים על־1 תכל הארץ מקומ דבר עם ובלבול וקב״ה יעשרתבתכמתו נקמתו כדכתיב בירמיר־ז ככל
א יסהנוםצעירי הצאן הכפירים יקבצו עלירז  לשון שמעי עי^תאשר יעץאלכבל־יוסתשמתיואשרתשב אל כשדים אם ל
 לםלהמה וגבוכדנצר כתיב כישעיה אסרת בלבך השמים אעלה א׳ אם ער לו אלא שהיר־ז מתקן כרכים על ההרים כרכתיב
 ערים גדולותובצרת בשמים וכתכונתונטת שמים מלמעלת לקול תתו הכזון מים בשמים כשהיו אומר יהיה מט״ היה הקניית
א שמיס לפי שאותם חוזים שלהם אין ׳מלין ר  משגה ואינו עונה עלכריותיו של־1 עולם ומה שאומר נוטה שמים ולא אסר ב
 לראות אלא כשהשמים מלאים ככבים כמו החלת החרש או סיף ואז שייך לומר נטה כדבר הנטוי שתיאר. הכל כך רואים
 אז כל הכוננים לפי שהשמים צלול בשבילן נראין לכך כתיב לקול-1 תתו המין מים שאין רעמים אלא כיום ׳כא נן מעונן כי
 כל אלהי העמים אלילי׳ כמו העולם הזה שעושין על ירי המזלות אבל הי שמים עשה בכת עשה את המזלות לפיכך נאמנים
 וכתיב בדבר ה׳ שמים נעשו עשה ארץ ככחו וסניהין אותו לכך יאברו מארעא ולשם כתיב למה יאמרו הנוים איה נא אלהיהם
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Srm ספר רדאל 
צא כולן שויןשמיס לכך ברז1וד אחד כתיב  ואלהינו בשמים כלי אשר חפץ ה׳ עשה כשמים וכארץ כימים וכל תהיסית כי
 שמים תחלח כדכתיכ בל אשי חפ־ן ה' עשה כשמיה וכארץ נימים וככל תהומות מ צא כולן שדן שמים החלה שעגה על־1
 אלהינו בשסיםלכך כל אשר חפץ ה' עשת בשמים ומה ששם כתיב לקול תתנו המון מים כשמים מים קייס רוח לפי שאותו
 יום שהשמים צלול כשהוא בא רעמים בא מים בלא רוח והיינו דכתי׳ בתכונה( נטה שמיס נטה כמין שמים כפה נראץהענני׳
 ביום שתית קשת כמו בימית הקיץ ובאיוב כתיב ארץ ושמים רוח ימים שם בעניין הגזרה שהקב״ה גוזר אלהיס הבין דרכי־ן
 זר,וא ירע את מקומה באיזה מקים ישלח הגשם וכמה כי הוא לקצות הארץ יב יט שאין צריך למצוא שתחת בל המסים יביט
 לעשת לרוח משקי כסושרפוח• שהולך לים זרתארכו וזרת רחבו ויעמוד מלאך וימלאהו מים וקב'ה סכין מיד הרוח
 וכזה מנעב שמתחלק בטיפת ס״י תמלא שלפיחת גיצות ויגושב נו •פירו ומיס תכון במרה לכל ארץ וארץ רכתיכ מי מרד
ם שעולי שעורים הוא כלי ח א כלי כדכתיב בנביאי השקר ותתלכנה אותי על עמי כשעלו כפתותי ל ו  כשעלו מימ שעל ה
 שמודדים ני השעורי' וימר שש השעורים ובמלאכי׳ גבי מלך ארם אם יש ישפוך אפר שומרון לשעלים לכל העם אשר כרגלי
 כלומר אמלא העיר עפר וכל העם אשר ברגלי עד אין ספק למרה ושמים בזרת תכן הריס הנבוידם עד לשמים בזרה תכן
 ידי יהדר, ארץ וימיני טכחה שמים ושמים הרים כרכתיכ בעמוס אם ינמין בשאול משש ידי תקחס ואם ידלו השמים משכש
 איי ירם ומפרש אם יסתרו מנגר עיני נקרקע הים הנר־! הקרקע קורא שא:ל וכרמל־1 שמים במלכים בשירה כהיב מוכדוי־ז
ם בין כוכבים שים קנך הם סלעים ונתקיים ברברי הימים ואמית התחזק ״נהג  השמים ׳רגזו ובתהילים מ סרי ארץ ירגזו א
 את עסו וילך גיא מלך ויך את ננ• שעיר עשרה אלפי׳ ועשרה אלפים חיין שנו בגי יהודי ויביאם לראש ו שליכם מראש הכלע
 וכולן נבקעו ובכל מקום שכתיב ביכור ארץ מזכיר תחלה ארץ ואח״כ שמים ומה שכתוב בישעיה נאנני ואננ׳ ואשים דנרי
 בפיך ובצל ירי ככיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה מה לשון לנטוע אצל שמים והלא הם נטוע׳׳ ועומרי׳
 אלא שמימהם הרים גבוהים יהיו מיושבין לפי שסנחריב תפש כל הבצורות שבערי יודדר, רכתיב ויהי בארבעה עשר שגרת
 למלך חזקיה עלה סנחרב סלך אשור על כל ערי יהודח הבצורות ויתפשם וברחו כליי ישראל מן הערים לכך נאמר לאמר
 לצ ו׳ עמי אתר, שלא נדחו ועל-4 אלו שנערי יהודה שברחו כתיב במלכים ויגל ישראל-1 כעל אימת אשורה ער היום הזרע
 ובדברי הימים נשמע שהחזירה חזקיה נדנתינ וישלח חזקיה על נל ישראל ויהורהלבא לבית ה נירושלים לעשות פכח
 לה' אלתי ישראל י ואף זה כתיב בישעיה אימרו לערי •הורה הנה אלהיכם כך מבשרת ירושלים כלוסר ירושלס לסקומורע
 אח־ים שינא לכך פסיק אחר אומר מח נאוו על ההרים רגלי מבשר פירש המלך המשיח כתוב אחר אומר על הר גבורז
 עלי לך מבשרת ציון פירש ציוןהמכשרת אמרו לערי יה דה הנה המלך בכבודו היא ער שהעלה הקב״ה המים העליונים לתקן
 אתהבריותאשר בארץ שלא היו •מלין לחיות אפילו רגע מזער מפני כח האש הגדולה שעל השמים העליוניםאנל מרוב
 הגבוה ומרוב שפועת מים העליוני' ומרוב עובי הרקיע המבדיל שנחלק לו רקיעים לא יוכלו לחיות כל הבריות מאש עליוגי׳
 חשים העליונים מקרר את חעוד-ים מאש מלעלה ואש שלמעל-יה מחמם את העולם מקור מים העל/נים והםים הם תלויים
 בארד ורחוקים מ; הרקיע מהלך תייק שנה ומאותם יטהר את עמו שכתיב אסר וזרקת• עליכם מים טהור•׳ ומחום הכפר־;
 מזיעת מים מהם מגשם כאדם שנותן כל• בבית המרחץ והוא מלא מיס מפני החום והחום : כל שכן מפני חום השמש האש
 הגיולה הם זכרים יכשיוירים התהימ ת למטה תאיבי׳ ושניהם מסין םן התהום כדכתיב תהום אל תיום קורא כי הם נקנות
̂ טהרה מנילה במים  והנקבה כת׳ווי־, לזכר כך ח*יץ והתהום לתאוין לירידת הגשם זהו מאי מטרא בעלא רארעא לכ ך כל־
 או נאש תענירי וטהר לפי שהסי׳ יצאו מיטיכת דבור קיימו והזומ ספיז תום חדבור םמניה׳נעשח כלל השמים יעיב מברבין

 על המים שהנל נהיה כרכיו וכחוהמיסתלוייי במאנ׳רהקב״ה כרוך הוא וניוך שמו לנצח :
1 הרקיע ממונח חרדני״אל־* אמרו עליו על חררני״אל שגבוה מהניריו מהלך ששים רנוא פרסאות ונל ־ י ע  ו
 דבור ורבור שמוציא מפיויוצאים עמו י״ב אלפים ברקים של-* אש לבגה ושר צבאו ברקי״אל ממונה עליו

 ומלאכים ברקיע שמגירים שבחו והיאך מתנהג עס העולס שגי ומעשה ידיי מגיר הרקיע :
 H(\ נ׳ זה הקנייה שיש לו חמשים שערי כינה וכולם מסירים למשה חכר אחד כנגר מ״ט יום מיום ה״אשון של־1
ח ער שביעית יביים חמשים נתנהתויה נ׳ רובץ נ' זקוף ואוסר בא ב של רבי עקיבא זה הקנייה נאמן יושב  פי
 נאמן עומד גיזדוסקיים : הקנייה •ועב מלאכים עומרים כמי ן׳ שאין להם קוםצ׳ן שני שרפים עומרי' ממעל לי ובחכמתי
 לגדילת קשר ן׳ ארצות יתר וקארץ עליונה חלד תלדי' נסעיהוקשוי׳ נכפת וילין וילין תלוי כסערה וקשורה ככפת הרקיע
 ורקיע ת״ל כסי יק׳ ככ' ( נ״א תלוי בס׳ וק כבי ) מכין ומכון תלוי כס וק׳ כב׳ ערכות וערכת תלויב״ס
 וקשור בזמע של הקכ״ה ו צדק״ כשח,*מ שנאמר שחקים ׳ולו צדק וכתיב ויצו שחקימ ממעל־4 ורלתישמיש פתח ויבטר

 עליהן
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 ^ל,הןכלןלאבול ירגיז שמים שיש מלאכים בשמים בשחקים שטוחנין כן לעריקים וזהו ועוז נשחקים מה שהיה לכם עזות
 ועוז נגייעס המלה מ; למה גשתג׳ שחק־׳ מכל יקיעי מרומים מפגי שגבורתו של הקב״ח כתוכ׳ועווו גאותו שכינתו תורתו
 ירושי־יים ובית המקדש עזו דכתיב תנו עוז לאלהים ער ישראל גאותוועזו כשחקימ גאותו דכתיב רוכב שמים בעזרך ובגאותו
 שהק ם שבינתו דכתיבויצו שחקים ממעל אין צווי אלא שכיגה דכת־ב ויצו ה׳ האלהים שקכ״ח צוח שחקים מיני מאכל"4
 מזונות לישראל שנ׳ וימטר עליהן מן לאכול: תורתו דכתיב ועזו כשהקים ואין עוז אלא תורה שנ׳ ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך
 את עמו בשלום ירושלים ובית המקדש כשהיא בנויה באבנים טובות ובמרנליור־ז באבן ספיר ובברכה וכל מיני אבן יקרה
 שנ׳ ושחקים יזלו צדק אין צדק אלא ירושלים ובית המקדש רכתיב צרק ילין נח ועתר־! כרצחין וירושלים וביה המקדש
 עומדים ותלו״׳ בשלשלאות שלאש ובשהקים וביום הולך ומבהיקים כגלגל חמה ומלאכי צבאות מהנות כרדת בתוכו וסילם
ל מלאכים קדושים י א ושרים נכבדים ממונים עליו ועל שערי שחקים רוח שערי צפון ששח מ  נצכ כשחקים וראשו מגיע ח
 שרים לשערי דרוש ששה שרים לשערי מזרח ששה שרים ולמערב ששה שרים וברז״׳אל שר הצבא ממונח עליו ולמר־ן
 נקיא שחקים ששם שוחקים מן לצדיקים וטל ומטר ויגיל לישראל בעולם הזה וכעולם הבא ואשר שהקי׳ אל תקרי שחקים
 אלא שהקים שהם משהקים ככל מיני שיר ובכל מיני שבח ובכל מיני זמרה לפג׳ השכינה בבית המקדש שבמרום שנאמר
 הוד והדר לפניו כיזהביתמקדשישבשחקיםמדוה מכבה את כל הררי רקיע מהרומים שנאסר כסה שמים הורו ד ״א
 שחקים מלמד שתחר׳׳נח מהנות עומדים בבית המקדש בשחקים לזמר לפניו בכל יום וכל מהנח תתרג״ח רכא מלאכים
 חמשרתים שכך שחקים עם המלה בני׳ תתר״גח כי חמלו׳ ת״ר ואלו תתר׳׳גח מחנות שהם סובבי׳ לפני השכינ׳ שבשחקי׳
 ורוסמין שמו של הקכ׳׳ח בכל מיני שבח וזמרה מבקר עד ערב ואומרים לפניו p ק׳ ק׳ ומנקר ער ערב אומרים לפניו ידוך
 ככור ה׳ ממקומו מפני מה מפני שהשכינה עלתה בלילהלמרוסם לבית מסתרם שנ׳ אתה אל מסתתי :
 הרליע חשליש׳ מלא איצרות ערפל וממנו רוחות יוצאו׳ ובתוכו מחנות רעמים וברקים מכנו ׳וצאי׳ ו־וצאי׳ ג׳שרים
 י על ככאיתם ודומות הכבאות לאש והאש מבהקת כזהב מושלים ככל מלאכי אש והם באש גאותכ וקולם
להם כנסים לעופף צהלת פיהם כסוסי׳ מראיהן  כאש קול רעם ועיניהם כצנורי השמש ומושלים כגלגלי להב ולהט ו

 כלפידים מדברים ומרעדי׳ שואגי׳ ומעופפי׳ ראיס לכל קול רוה ומעופפים לכל פגה :
ם ה  אלד״! שמות השרים המשיתים במעון השלישי שהם הראשון יכנ״׳אל ושם ׳״ט מלאכים משרתים לפניו ו
 ממינ ם לכל דבר של אש להבעיר ולכבות: ושם השני רהטי״אל וס״ג מלאכי׳ משרתים לפניו מושל י
 בכל דבר על רכב אש וסוסי אש להריץ ולהכשיל: ושמ השלישי דלקי״אל ו״׳ט מלאכים משרתים לפניו מושלים/ל
 להבי אש להדליק הבית ולהשקיע שחקי׳ בו שחקי׳ ככל כלי שיר לפני הקנ״ה וסנרלפ״ון ממינה עליו וקושר נ ;־״ט
 לקינו ומעשה המרננה אומר כנרלפ׳/־ן קושר תפילין בראש צור דלמים ה׳ אלהי יטי^ ובתפילין נתיב מ׳ כעמך ישר^י:
 ואלך-, גם הם שמות המלאכים המשרתי'במעלה הגי עס ילק״׳אל העוםד שם והוא מושל בלהבי אש נוד״ה
 איי׳ל כלג״ה חולי״אל חרי״אל חב״׳אל שלחי״אל צגרי״אל כסב״׳אל עקרי״אל כשג״׳אל

 גוני״אל הומי״אל אמלי״אל תלמנ׳/ף וטהני״אל איפ״אל אגבי״אל משרי״אל אמנג״נאן :
 ואלד״ שמות מלאכים המשרתים בכל שבעה המעונות במעון הראשין עני״אל נמעיןהשנ׳ צרק״׳אל כמעון

 k י ג׳ חפד״׳אל במעון ד׳ דורני״אל במעון ה׳ נברי״אל במעון ו׳ ניק״׳אל כמעין זי מינ״אל :

 ואלד*, הס המלאכים המשרתים נים בכל מה שיש בו אה קיה־״אל תות ״<.ל תברי״אל נקי׳יט ווא״ה :
 ואלר־ין מ־שלימעלהמטר מערי״נית מלכיי׳אל מרמר״אית סרט ״אל סכני״אל לקבת״אל תגי״אל גרי׳י־אל

 כרמי״אל יסעי״אל מטרי״אל לית־״אל :
 זהו יצ1ם הצפןךי׳ט . והוא ראשית לכל השמות והתחלי״ז בשם עליונים והחת-ינים וסודו זכי ונקברת
 ברא״ש אד״ם וח״.ה שם בן איבע אותיות יךןןך; זהו השם הנכבד והנורא הוא
א מחריב המציאות כבחינות עצמו ומאמתות חיוכ ו  מודיע לנו מציא־ת העצש הנק״א סבה ראשונה לכל נמצא אשר ה
 מציאותו אשר נמצא כל נכרא בחכמתו וכרצונו נפי אשר גזרה הכמת רצונו יתברך וממנו נגזר ג״כ שם בן שתים ׳;שרה

 אותיות זה ר״ל של שתים עשרה תיבות וזה צרופים :
 יהוד. יההו זהה הוהי הויה ההיו והיה וההי ויהד. היהו הזה ההר

 אלר־ן ה צמית התחייבו לפי צריפס מן השם המיוחד ושרש ידיעתם הוראת ונתבאר מן השמות אשד נכתב אחר*
ה׳ וזהו שם כן ארבעים ושתים אותיות :  ז

 אבו.
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 אבג יתץ קרע שטן גגה יבש בטר צתג הקב טנע יגל פזק שק^ית

 זה השם קדוש ומקודש יהוא נודע מצירופי והוא יוצא סן הפסוק הראשון שבתורה הוא מן כ' של בראשית ער ב׳ של כוחו
 וידוע שכל התורה כולה שמותיו של הקב״ה יתברך וזהו הוא מופת תוריי וידועה ומושכל ימקיכליס :

 והו ילי םיט עלם מהש ללה אכא כהת הזי אלד לאו ההע יזל מבה הרי הקס לאו
 כלי לוו פוזל נלך ייי מלה חחי נהה האא ירת שאה די אום לכב ושר יהו להה
 כוק מנד אני העם רהע ייז ההה מיך וול ילה סאל ערי עיטל מיה והו דני ההש עמס
 ננא נית מכה פוי נמם י*ל הרה מצר ומב יהה ענו מהי רמב מנק איע הכו ראה

 יבם היי מום
 דע כי אלה חשמו' כולם אשר הם מצורפי' פה בפירוש הסודו׳ של ע״ב אותיות אלה שמהם יושגו למתנבאים חיי הע״הב:
 אלהיס למדתני מנעורי וער הנה אניד נפלאותיך וךןןךן השם הנכבד והנורא מפורש בע״ב שמות היוצא מפי
 כהן גדול בקדושה ובטהרה כאשר היד־! מקובל בו כראוי והוא היוצא מג׳ פסוקים הידועים היוצאימ מן
 המרה ויצ*>ו כולן בדרך תוך ראש סוףלג׳ אותיור־ז בכל שם ואלו הדברים ניראים וגעלמים מאד כי הם כחותהמדה
 העליינהואיתיי׳ נוראות ועליונות אשר חלקם משה לג׳ פסוקי׳ נוראים מאור בסוד נשגב ונעלם כאשר נודע לו ובהם ידעו
 הסשכילים כל סור גשגב ונעלם אשר בהם סוד שמים וארץ העליונים מסוד האותיות והם חלוקים לני כתות וסימנם
ם גוראים שבעה ככל חלק ובהם רמוז כל  ושמתי כ״ר כ״ד שמתותיך אבל בפירוש הגוראהם הלוקים לעשר הלקי
 סוד יציאת מצרים העליונה הם עגינהן : וסור מלאך אלהים וסוד ענני כבוד וסור כח הים והמים וסוד הטייתייר משח
ם דברים נוראים עליונים ם ובל אלו ה י ד ם וסור מהנה מצרים ומחנה ישראל ואור וחושך יום ולילה וסוד רוח ק י  על ח
 הרמוזים בכח סור עשר ספירות וזה פירושם בסוד נשנב ונורא כפור לב׳ הפירישי׳ שהם מפורשס בסורם העמוק במקומם
ם הס כהות נוראות עליונות עד יכי״ן ומע״ז המפככיןומקיפין נצ״ח וחו״ר לישראל הזקן  גפירש כי מלאך האלהי
 וססתלקין השני עסודים ועולי׳ זה מצה וזר-; מצח ער מקום אצילתן הענן לאור והושךלאש וישראל הזקן מוקף יכין
 ובועז בתיכם י והלילה הכלולה מכולם לחאיר מן חאור ולחחשיך מן האש וכזה יכרלמחגה מצריס החיצונית מכהור־ז
 הטהורות הדבוקות בה ויאיר האצילות הלילה להאיר להם כמוהם • ואז לא קרב זח אל זה שנ׳ יקוו המים אל מקום
 אחד ואז וקרא זח אל זח מיכ״אל וגברי״אל עומרימ בימין ובשמאל ונותני׳ רשות זה לזה ויקרא ליבשה ארץ וגם מקור
ם ל ע נ  המיס והנה כי טוב כל׳׳ח וי״ט משה ציורו הנתעלר־ז בנצחו אשר הכם לז׳ נחלים שברוח הקדומה וכח קרוש ה
ם מכח הבינה שהוציאם לאור ל  בכל הר"ה והוי״ה וכל אלו הס סודות פליאות נוראוו־ז כחות עליונות שיוצאים מ
 הנתיבות• וענני כבוד והשמיטיי־ז וכל מלאך וכח עליון אשר נתבררו כולם כסוד מצרים העליונחאשרמסנחכחור־ו
 עליונות ובוראו, רשומות רקות ונעלמות זכות טהורות אשר חוא כללם וחברם ציור בציורו וכח ככחו וכללם בסוד הקפותיה
ם  ודיניה הנקראי' סגהדרי גדולה עליונה דבוקה ונכללים כה הם ע״ב רוחית נוראית עליונות חלוקות ושלשה חלקי
 לכ״ד כ״ד שמות וכל חלק ע״ בפני עצמי־! ועוד הם הלוקי״ לעשרה חלקים ז׳ בכל חלקכל אחר כח נשגב בפני עצמו

 ומכל חלק פעולות נוראות וחזקות מכח חיבור שמותעיורמ וכתם המפורשס בכקיממ למבין:
: דברים מדברי המלאכים העליונים ובלשונות ע״ב שמות וכל דבור ושם וכח נשגב ונורא  ךעןך הם חלוק• ׳ לעי,
 בפני עצמי • ועיר חס חלוקים למ׳7 אותיות נוראור־ז עליונות צורות שמחוברים וכחות עצומות כל אחד
 בפני עצמו • ועוד הם חלוקים לש״נ ( נ״א לר״י ) ציורים דק־ם רשומים נוראימ עליונים ונעלמות אשר מחם כחיד-ן
 עליונות צבאי צבאות י׳ כתות לצורות ואותיות ושמות עליגנורה ודברים נוראים חזקים ודינים עליונים הנקראים הכל
ם  בכלל שם המפורש הכלל מכולם ודבוקים בכללם בשם הגכלל מחם ובכל כחתיה׳ יהיו משם אד״ני א״ל אלהי
Sחיים צבאות וכל הביגזייס הנראים ונקראים כלשון הקודש שמות המפורשים ככל אלי הכחות תנזכרים שהכל נכל 
 בשם .אדנ״י הנאצל משם הנסתר והנעלם מזה הכל שנראה באותיותיו ואינו נקרא אשר לא ישינהו מחשבה ורעיון
 ולא דעת והשמן מ^יכח ודמיון כי אס ד׳ אותיות נוראות ולא נקראות אשר בהש סור היהור בסוד עשר ספירות מהוכרו׳
 ליחור מיוחדחיחודהגמזר ומהם הנאצלי׳ לכל הנזכר כריך הוא וברוך שמו ומאחר שהכל נאצל מסיד ^רבעה יסודות
 אותיות ?ליונוו־ז נוראות נעלמות וגסתחרז אשרכח היחוד כהס ומהם עשר ספירות עליונות עס בל פעולתם ודרכם

 והקפתם
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 והקפתם וצבאותם הכל כלולים זה נזה כיחוד מיוחד זה בזה ליהוד אחד וסור ע״כ נוראים מקיאים שם המפורש וכל אלן
 הם כהותקרושות טהורות לחזק ת פועלות ככל דבר שמזכי׳ אותם האדם המקובל בהם ובכתות ובפעולות ומדהצ ור ותכח
 והמלאך ר\,צא מכל ציור ואות משמם במרתס בלשונו שכל אחד שם מן הפפירר• אשר לכל ממנו יבין אדם שמות וכחז
 ומלאכו בשם כל אית משם הספירת אשר מהם משתלשל הכל ממנו יודע כה כל־' דבור מלאך גלגל וכוכב וכל דבר עליון
 ואז י&כיל כל משכיל וירע דברים גוראיס ויתגלו לו כל סור נורא וגשגכ שהיא נעלם ונסתר ויבין סור הפוך האותיות יסורס
 וטעמם וציורים ובל תנועתם יורע לכל משכיל ומכאן יכין המכין לחבר שמות ואותיות עליונות ולצרף אותיות השם הנכבד
ם בכחו יחליפו חפוכו וציורו ותשנונו ושם כחש במרתן לפעול כל דבר ופועל-1  והנורא וככר כתוב ומבואר ומפורש כל ש
א מפורש ומצוייר רק בקדושה ובטהרה כמוזכר שם ואז יתשכ שלם כאהד מפסליא עליונה ועל זה שים לה נכון  כאשר חו

 וכוונה שלסה להבין כל אלו הדברים חנוראים ופי׳ שם נורא וגשגכ שם הייחוד שם בן ר׳ אותיות נורא ת ופי' בציורו •"ה
 ובכחו הנורא ובפי' ו״ה בסורו הנזכרים שם וכל שם ושש כפי'נכתר ונגלת ותהפוך וחבוי־ והאות והציור והכל מהם במרה
א לכל אורז בציורו וככתו ומכאן תבין ב  ידועות לרמז בכחו •למקימי הגשגב והנעלר־ז מאד כל־־1 אחר לפי הכה והציור ה

 כל־1 דבר על בידיו :
 ותדע כי כל כח שם הנכפד והנורא בסודו הנסתר וזה לך פי' של שם ארבע אותיות הנוראו' והמ םורימ בסוד האמת
 הגדולים המחיבריס ומדובקים לאמרת וכעבור סור השמטה ועניינה להיות מים אוי־ קטן כסודות הנעלמים כי
 יח״י או״ר אשר סמנו מצות עשר• דכתיב אנכי ת׳ אלתיך ומצות לא תעשה רכתיכ ויחי אור כאר״זל אנכיולאיהיו—.

 לך מפי הגבורה שמענום ועל זה אם בת יהיה" האם" לבח״ וחבת"
 לאם" אז אס תבין סוד הח״א בציורה ובסוף חשמיטח ויהיו נקראים
 שלום שהיא שלום וגם בצורה כ׳

 עשו יהיה לקפ״ח קנייה יאגמיןיויכרת ולישראל
<r קין r 

ם אותיות והמלה  השמיטה בגימטרי^ז שס״ט ע
 הרי שע״ו כמניין שלו״ם יפי׳ שע״ו מני אמרר •

 ותוא עשו חרשע אשר עליו אמר יעקב אע״ה
 ושכתי בשלום אל בית אבי י ויהית שלום לי החת
 עשו י הוא שו״ע כן כנעני ואס תשים מספר אח״י
 אצל עשו חדי שצ״ה כמספד נשמה אשר על ו אסר
 הצילני מיד אח״י מיד קשייו והזכיר שתי פעמים מיד
א ו  כנימטריא ד״ן הצילני רמז הקץ עם אותיותיו ה
 צח״ק הצו מספר שצ״ה עם הכלה והתפל׳ על צרות
 שיהיו לעת הגאולה ליתן התוהות ביג׳ הם ונזכרת
 ליושב בש-ויםיצחגן להמ תגלי מלכיתו עלינו חרמו
 כיצתק בתוספת יויד הוא כתייר כיליע וישם כתר

 מלכות בראשה וימליכיה תחת ושתי:
 עשו בגי'מושי ל• שליום•

 כן שם הנשם בסורה וסור הרבר
 ועניינה לחברת י״ת רמוזה לג׳
 עניינימ עליונות כמו שנאמ׳ •ו״ר
 וקוצו חנכו ו״ה ל״הספירוית
 ויו״ר אתרת לג׳ אחרות עליונות
 רותגיורת בסוד עשר ווזתו סוד
ם ל ע  נשגב ונעלמ בסוף אל״ף נ
 כי חיו״ר ד׳ דבוק׳׳ ולא דבוקים
 בעבור השמיטה של יצתק ויו״ד
 6"ו דבוקי׳תסיר ודלית ואייו

 ה' ראשונה של שם ה׳ אחרונה הם
 שתי ירות לקיש האתר לשרתי
 ירותיו והיות לקשי האתר ותיא
 צורת ה' יו״ר רר״ת • י״ר בגי'
 אח״ד עם המלות : עד קוצו
 זנבו גופו רמז לג׳ מפירות ה' י
 לת' ספירות ״ הרי ז' כי קוצן של
 יו״ר אינו הן המניין ליו״ר אחמנ'
 של יה"• רמז לגי אתרוגו הרי •׳

 וא ספירות נרמד' במלת יה״י
 דבוקים ת' לעולם היובל דבוקים
 זה בזת עתה יהיו בי הה״א למטה וכעלות יקרא יהו״ה ויתחלף
 הה״א לא״ב בשס ארבע אותיות הגוברות א׳ לעליונים ות׳לתתתוני׳
 דבוקים זה בזת וזית במקום זה עתדע ולעתיד עתרז כתיב מבין שני
 הכרובים ירבר ולעמיד ל״ך יו״ם אף שנ׳ אלה• אברהם אלהייצתק

 זאלתי •עקב יצחק באמצע ולעתיד יעלה ה״א במקום ׳״ה ונאמר בסוד עלייןהאל הגרולהנבור והנורא לחבור שלום ובריות
ם ר ז כ ל  העשירי בונת פלטיןיאסר שם מלא על עולם מלא ליהוד אמת ושאם כסוף וא׳ רמז לשני כריכים וי׳ לתפארת ע
 דביקים תמיר ושם • ה להיות מתיבר לעליונים ומצוייר בתחחוניס בסוף השמטת ותשוב אל בית אביה בנעוריה שנאמרילר
 יום אף לך לילה יגי י בסוד יה י או ר כ׳ וה כיד שם הוי״יה בין הכל־< כי בראש יה״י אי״ר יית״י יח״י בכוף למ»מ?
 ואז •ה• שם בן,איבע אותיות מלא ושלם והאותיות כחוכרות לשם ומתעלות אל מקום אצילת נשם יח׳׳ו עליץוניראונעלמ
 הנקרא כסודי שלום דכתיב ויגןרא לו ה־ שלום ויקיא לי אלבומן השמטה ומתחלפים בעבור בורי יזהו סור גשגכ ככולם ירי

 ו באמצע הסולם לאתד . עולים יה יורדי נמצאי לייתור אתר באמצע ינירא סאר כ׳ עילי׳ וב יורים נמצאו באמצע הסול
 מאין יבא עזרי לתנתיל אור־יבי יש אשר ממנו ות׳ בסורו כי משם יפדר והיהז ומה עצמו
 יא&יהם וכל ה״לה וכל מחנותיו; ובה ועסהם סור הקרבן להיות ארם מקייב מן הבהמות

 אדם

 והחכמה מאץ תמצא



 ספר רזיאל הגדול
י יקריב מכם קרבן מן הבהמה כפור זפני שור שנהפך לכרוב הטהוררת ומן העוף הטהור כעבור השמטה הגורנזרע  אדם כ
 בבהמה ותהיה הבהמה טהורית בכור המטהר בסים המטתרי׳ כי מן השמטרז נשאר לצורך העולמות כמדת כמים וחסר וכן
קיכתן מן הצאן עיקר ™ מהן לצורך הנהגת העולמות ה־וצא מכל שמטות וכן זו השמטת המטהי־ת ימ « ^ 0 ^ O o 1 ™ ^ 
 הקיבן שנ׳ תקריבו את נךכנכס ועל ירי בית חסר זבול וזרז כור נעלם ואם מן העוף טמא בסוד נעלם ואם לא נזכר בריאתם
 לרום העלמתם ונם אם נזה נחכרו עליוני׳ ותחתוני׳ לא בראש ששם שלט עערה מרות גבורות שאיגם חוזרות ריקם כעבור
 מקים יניקתש אשר שם י״ג גבולי אלכסוני׳ ומהם עיקר השבוערת בהקיפות והרבר מרמז משרת באמת ועתה •גרלנ^ז
 כה כי עם זה יהיח חבור שלם לחרי״ג מצות שלמים ושם מלא ושם עליון כי משם מתגלגל הכל וע״ב גשרים לע״ב שמור־!

 גוראים פעולותיו מאד וזהו הראשון :
 ןן-ן מורח כשם הגדול וחנככר כהבורו יציורו ד' כחות המורות ותכללו׳ כעשורי׳(יותר שהוא עטרת תפארת הנקרא

 והי ועל זה אמר ברוך הוא כ׳ השפע יורר במקדש יהו״ה ומשם יורד לכל העולם :
 ו^ו רמז הוא ה׳ עליון יתברך רaתעל עליון הרחמי׳ גמורי׳ כולו לב ן אשר ממנו הגמר' לעליוני׳ והגבור' לסללי

 כרכר, וציורו ר' כחות הסורים כדבר ועזאנ" ה כי הוא קדמון לכל קדמון וחמיו וציורו סורים כדבר :
 מורהרהמים נרילימ גמורים ואשר איגה גמורים אשר בהם משפט וצרקהבארץ התיים וחבור ג׳ כתות המוריש
 נדבר וציורו ח׳ כהות כי הב׳ מתוברית והבי זה בתוך זה שמנה תיך משכן והחמישי מהם ז' מורה במק־ס התייס

 בנצח ועזאב״ה היה והוא חי וקים לנצח :
 מורה בשגי הויות שדתם במקום חג דודים יה״י נשגב בדיינים עליונים ובעייתם לרין הכל וציורו שבעה כהות
 דבוקות חמורים ככל הבניין זעזאב״ה כי הוא הראה ורשותו בדייגים לעשות דין במצרים עם ג' פסוקים אשר

 מהם הכלוססרחמרם יםו״ר לעטרח צכ״י תפארת עליון אמצע• והם מורים על הדבר :
 מהש מורח סור ארבעה בתים שבתפילין ותדבק היי באור תעליון ונסתר וחבורו מורת עטרת ת״ת תת״א תוך הה"*
 הכלול מן התפילין שין וצורה מורה בניין שלבש לכושי הכהן חמורים בדבר ועאכ״ה כבתנצת המגצח

 שהוא כ״ה החי ציורו הכנצחי' לרבקת בצדקת האמת ונהש :
 ^לךן מורה מרכבה למרכברז למיוחד בסוד שני ־ ועולים וחמרותפארת ותפארת לרהמיםנדולים דבוקים ליחוד
 אחד וציורו ששרת כחות המורים ברבר ועואכ״ה שנברא הענילס ברתמים ובעשרות מאמרות מן הסאסר

 הידוע הא׳ אתיונה ומהמה תכין הרבר :
 אבא מורמ ביכור אשר כל הנשמות והשמטת באיית לו לחיים נצח בדבוק הנשמ״ה והשמט״ר־, וחגורו מורה ג

 ספירות המורים כג'נקירות הול״ס שור״ק חיריק וציורו ז כתות המורים כי היא תדבק בתוכם ועזאב״ת
 כי מורה כפיר• ומיגיע וחיים ומת ך אלו הכתות תבין כת הפעולות כמדתס וכן לכולם :

 ^ךןן^ מרה כאשר אמרבעלהפעולה וציורו ח' כתות המורות כולם ביו״ר חמחלבשות בבניין אלו הצורות הבאים
 לה מן התורה ומתבורם תבין כ׳ היא תתעלרז על שלום צדק לצדק ועזאב״ה אמר כרוך הוא כי הוא ברירת

 אלהינו שבשמים כמתה מן חכמר־. עילאות :
ך מזדה כי היחור הוא דבוק כתסר ועואכ״ה ה׳ רם על כל רמים רוצרת לומר על כל המרות וציורו ר׳ נהוית י  ך
 המורים ברבר יג״״יייתכורו השני ת״היביו״ד וחמנצח ודזמורימ ברבר למשכילים כי חיו״ר תתעלה לה׳

 ועניהם בנצח ליחוד אחד :
 אלך מורה מרכבה למרנבזת לא׳ הפארת ועזאכ״ה כי יתעלה למעלה וחגורו ג' כהות חסר ותפארת בתפאררח

 עליון בבינה וציורו ששה צורות עט־ת תפארת לאהד :
 ^אן מורה בשני פועלי׳ המקבלים מן הבינה ועזאב״ה כי נתעלה היו״ר דין כמצרים ממקום המשל ופחד וציורו

 ו׳ כתות המחברים לאי ומורים ברבר וחבור יחוד ג לא׳:
 הד,ע מורה מה שמורות כעל הפעולרז ומן התבור מורת ככ׳ פועלים :

 יזל מורה היו״ר בשם הגדיל ככת נצח וציורו ארבעח כחות המורים כרכרלמבין ועזאב״ה ביו״ר פעל הכל וברצונו
 כל בחוח גלגל ומלאך מכח נצח וחמדו מורת בשני פועלים המושלים ככל כח בכח נצח ••

 מבה מודה כ׳ שם הגדול שם כחו בעי הנקראו' ח״ר ״וציורו ו' כתות המורים כששת קצוות >כרבר ועזאב״ה כהו של
 הקכ״ה אשר שלח למשה כעצסו ונכמרו וחכמתם תפארת בחכמה בעשרת ובכל דבר א׳ וכה א׳ ומתיך אלו

 הכחות



 ספר חיאל הגדול כו
 הכתות תבין כח הפעולות •

 ךך« סודה שם חמיוחר ומחובר מכל חי׳ וחבורו שישרת כחות לדבר א׳ הנקראים אוץ החיים דבוק ים וציורו
 י ארבעה כהות המורים בדבר זעזאב״ה כי היא א׳ בעליונים :

^ מורח בשני פועלים וב״ע גבולי אלכסון הנשבע כחם וחבורח עטרח דבוקח עם חכינה ות׳׳ת המורה על־* י  ך
 הדבר וציורה יי כתות המורים בכינה המשביע לב פועלים ועזאב״ה זכרון לה׳ בשמו :

 לאן מורה שלשתם בתפאי׳וציורו ששח כחות עטרת ת״ת רביקי׳ותפאר׳ בין שני הכמות שני מבין שני הכרובי'
 מרבד ות״ת שכה נכלל הכל וחכל נחלק לג׳קי־ושו׳ זעזאב״ח מורה בקדושת של מעלח וחבורי שם א להם:
 מורח כשם חכלול מארבע דלתות חעולם חעליין ועזאב״ח חכלולי׳ ברחמים וציורו ר׳ כחות המורים ברבר

 וחנורים עטרת תפארת וחכמח חמורים בכל הבניין :
 ^ןן מורה במאמר כ׳׳ה הנשבעכי׳ וציורו מורה כן החקוק כי״ב מזלות של ישראל :

^ מורה בשני פועלים זה כתוך זה ועזאב״ה כ׳ רחמיו של ה׳ חס תמיר מאחר שחם זח בתוך זח וחבורו מורר־ז ׳ ך £ 
 בכך וציורו ו׳ כהות הסורים כי העטרה נרבקח ונקשי בחסר וברחמים וםתקרב לעליוגים גמורים :

 סורח כשם חנרול חמשביע בכח מטח של משח בכחו לפעול נוראור־ז וחבות מורה מן הבינה לב׳ וציורו
 י כחות הסורים ברבר ושזה מקבל מזה ומתוך זה יוצאת הפעולות הנזכרות :

 ימ מורה הגי בסורג׳ גקודות מיוהדת מאה״יה עליון דרך קו האמצעי ער הי׳ הדבק בשבת ני ועזאכ״ה כי אהרון
 הוא עליון בהדבקז בםנוהת עולם אשר היא שבוערת לכל וחזא עסחם ביובל לכח אחד וכח העולם ברמז
ן סורח בשני פועלים שחכל תתגלגל תחת ידם לכל כח אחר ויחוד א׳ וכך ך  וחבורו סורח כך וציורו גם כן: ^

 אנ״ה יהכורו מורה בכך וציורו י׳ כהות המורים ובת תשוב לאמות :
 ךןךןן מורח בארבע יסודות אשר תחת היו״ר מכח הת״ת ועזאב״ה מכח ארבעח יסודו׳ וחנורו מזרה במרת אהרן

 המתקרב על יד ה׳ אחרונה בתפארת וציורו ה׳ כחית הסורים כרכר וככל הבניין :
 ^ןעךן מורה לארס אשר מסנה רשות למחבל אבל עצמה לו התוכש ן נ״א התופש ^ את העולם כצדק לרבקם
 בצדיק ועזאב״ה והוא כלול בב׳ מרות והמרו מורה כך וציורו ה׳ כתות המורה בסוד הנשמורז היוצאתםן

 הבינה ועוברות ברשות צרי״ק לאמיג״ה ואמר בגבורת הגדולה בעבור שסהוברסהם הת״ת :
 האא מורה בו.׳ מרות הכלול כשם אה״ה חגמורי׳ ועןאב״ה ובכח א׳ ומרת אחת וחבות מורה בו׳ הכלולים מהכן
 וציורו ח׳ כתות חמורים ברבר בכל חכלול ביעקב צורת חסר ואמת וזחו סור צורת בגין השלם עליון וראשק
/ סורח שכורח זזים וחוא אינו זז ממקומו נצח ועזאב״ה ביחורו שהיא קייס לער ן ך  ואחרון למבין סירי הנורא : י
 וחמורו מורה ככ׳ מרות המקבלים זה מזה ער פהר וציורו מורה כי הכל יתחבר ב״ יבקיצו כפוף שאינו זז נצח :
 שאה מורח גצח כתפארת בכחו לפעול במצרים הצוגה של מעלה ועזאנ״ה כי יצא ממקומו לרין במצרים כי הזי
 נדבק כו לבעכורעבור במצרי׳ לגגוף וחבורומורח ברבר וציור ט׳ כתות חפועלי׳מלם במצרי׳ומחוךזח תבין פעולתו:
 ף» מורה אותיות הספירות היוצאים מן הבכב והבינה מן החכמה ועזאב״ח מן השבת האחרון החכמח וחבורז

 מורח כך יציורו ג׳ כהות המורים בירושת חכמה וחכמה עלייני׳ :
 אוס מורה בשני פועלים הנקראים בשם בא׳ ויסור בתוכם שהוא עוד להם ועזאנ״ה צדיק יסוד העודים וחמת
ת : לכ^ מורה כסא לכסא א׳ ועזאכ״ה הרוכב על י י צ ה ק ע ם ש י ר י ס ת ה ו ז י  מורה בכך וציורו ששה כ
 האבות וחבורו מורה לעטרה בין החכמחוחבינח וציורו חמשהכחות דבוקות עס תפארת וח״ט בר״ח דפי״ם:
 ף^ף מורה קיום השבועה בהקיפו ובסוף לרבקה וכך א׳ בעל הקכלח וחמת מורח בכך וציורו ששח כחות המורי׳
,  ברבר : יךןן מורח שני פועלים מן חשש ליחיד אי ואמר כה׳ יחבורו מורה בהם ובכל התג״ין וציורו ר
ן מורה כשני הייות שהם במקום הכמ״ה ובינ״ה : ^ךך ך כ  כחות חמורים ככ׳ מאורות ובסיר ב׳ פועלים לא׳ וחבורן ב
 הגשפעים בי׳ שהיא במקוס אדם עליון או הוא מסש וחמת מורה בביגה הגשפעת בי׳ וציורו כחות חמורים ברבר :
 מורח חשם עם הריגים לכח אחר ווזבורו מורה בעטר״ת תפאר״ת ומנייה וציותה׳ בתות המורים במלכודת

 י הדבוק עם הבינה ובשני פועלים ובכאן תבין כח הפעולה :
 מורה כשעלה משח למרום וככר הוא מפורש עם חבורו וציורו שהבינ״ה פועלת בחסר בבי םועלי׳ומשפיעים
 םורה כי זה מלה מזה להיות היי״ר שלם(כליל מן הי׳ וסהסשיס שערים יעזאג״ח בנון קדש שלמעלה וחמדו
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 ם3ר רדאל הגדול

 לחיית ועואב״ה ושם בן ד'על הכל ותמרו וציורו מורים ברבר
ז מורה כאותיות כ״ב מרכבה לא והי לח־ אחרונה ליתן טעם כה ועואב״ת מדת ת׳ ולה' אחרונה וחכזיו שני הכמת » 
 בנצח המורה ברבר וציורו כך: ההךן מורה ביני ר. גכור״ה ועטרת ומהם כת חתימות עטי־ה והכירו כך וציורו
 השורת בהה״ד הכח־ח ששה: מיך מורה שלשה עשיות גלנל מלאך ולמש ויי מהם הם כסא לי׳ והם כח הענפים ועל־1
 זאב״ה כי עליון ישסל כלול בי הכל וחבויו שם הייחור על הכל וציורו ארבע כחית המורים ומזה תכין כח הפעולה :
 ןן^ סודה בשני פועליש שהוא שש מ'ב ויתעלה ביחור ו קיאו יפר העולם אשר שנים עשר גבולי אלכסוני׳ ועואכ״ה

 כי הם בי״ה המקרש והשם עליו וחבורו וציורו מורה ברבר :•
 י^ךן מורה עילאהיתח״אה תכמת ועל זאב״ה כ• ה מרות של־1 י״ג מדות הד׳ רחמים יחסריס והחמש• בליל כטלכש
ל מורה כ• הם שלשת מלאכים אסתר "אל א  חי״ג וחמיו כך מורה וציורו ה׳ בתות הי מקבלת מכולם : ^
 אדרי״אל סנרלפ״ון וחם ביית שלשה חיכלוח בעשר ספירות ועזאכ״ח בכח ג׳ אותיות המנהיגים את חעילמות מכת העליון

 והעליונים רחמים ותג׳ כליל ותמרו גי פעמים תפ״א ליתוד א' וציורי ז׳ כחית :
 עך• מירר. כי העטרח לח שבעים מעלות הם כתות אשר תחרת ירה כל הענפים הס כתורת אשר תחת ירה כל עד
 העשירי קרש לשם הנכבד ועזאב״ה עם היו״ר קרש כולם כפולים כי העשירות כפילה בכל ובלילה ככל•!
 זחנורו מורה בכך וציורו ה' כתות מהמורים כדבר: מורה כי העטרה קיום השבועה ומתות הלבנה בי״ג גבולי

 אלכסונין ועזאב״ה כי הם חותם הקשת לקיום חארץ וחבירו וציורו תשעה כתות המורות ברבר ובסוד:
 מיך• מורח בשני מועלים ליחור אחד ועזאב״ה כי לא נודע שם הנסתר מהם כ• המ למשה וחבורו ת״ת והיא והיי >*ם

 עטיה וציירו ה׳ כתות המורים בער המקבל מאמו הימין כסיד :
ם  וךןן מודה כבר ג׳ שהוא הלק ג' יהוא באסרו נעיץ סוף היאש ליחזר אהד ועזאב״ה והו^ סיד ה' אחרונה של ש

 י בחלק הג׳ אחיין ותמרו כל הבניין לייחוד מיוד לעטרה וציורו ד׳ כתות הסורים נדבר ומזה תבין:
 ף •־ ו מורה שהיא שורש ג׳ שמית לעמרה ג׳ אותיורת משלשתן ועזאב״ה כי היא שורש השם מחן יחי׳ו בגי קדושורת

: ׳  עילאת ותתאת ואמצעית וחבורו מורה כך וציורו נ׳ כתית המורה הכל יחיד א
 החש מורה עיקי הבניין כשם והכל כלול בי׳ ועזאכי׳ה והג׳ כלול הכל בנצה עילאה וחבורו מורה בדבר וציורו ח כתות
 המורים ככל הבניין: עמס מזרה לענפי האילן מן הי׳ ומן הה כח לכל ועזאב״ה מענפי'׳ האילן כת
 לגלגלים וכיכבים מכח המנענעים וחבורה מורה עילאה ותתאה לחבור אחר ביסוד עמם וציורו ז׳ כחות המורים
 בדני ־• ניא ביכיר מזרה כבור ארבעה כחית שחם מכח של ר»ייס הברכות יחם כחות נוראות יוצאות מזיו
 זוהר החכמה והכל נעלם בחכמה ק׳ יום עליונים ונוראים ויחוד אחד על כל נסתר ונעלם ועזאב״ה כי כהית העליוני׳ משבחים

 י"לשם בכל יום במאת מיני שבתות וע״ז תקנוישראל ק׳ ברכות תמרו וציירוה׳ כהות המורים ברבר :
ת מורח כבזר חתי״י שהוא ניתן רשות למחבל ונהפך לברכה על ישראל־1 ועזאב״ה כי הוא צרי״ק אשר לו כה ה׳, \  נ

 ומשם לעולמ הידועויזכל ר.זתס אחד וחכורומורה כך וציורו ד׳ כחת חמירח יחוד שלמ :
 מי״ה מויה בכת העטרה עמ חילותיח יכל־1 מצויירבאדם ועזאב״ה ציה לירד בתיך חארם שהוא עולם קטן וחבורו
 מורה בכל ליהוד א׳ וציורו ו׳ כהות הסורים מ׳ וכלולים בה׳ י• (£ךי מורה בעצמו וב כבודו שפעל במצריכש
 זעזאב״ה שקולים הס העשר סכות כעשר הדברות והמרי מקדש תוך מקךש ותבור שני פיעלי וציורו ד׳ כתות המור׳׳ כדבר
 ומתוך כחות אלו תכין הפעולות : נמס מזרה באור הלבנה בחמה ואור חמה שניחם דמקין בנ׳ ואז תתיר, שכינת שורה
 בזמן שישראלעושץ שמטה ויובל לרבקם יחד ועל זה אמרכי הקודש שהוא היו ן בקדש העטרה והבורו מורה שני אורור־ז
 לחברם ביובל וציורו ה׳ כתות המודים טף שמטה ביובל : ייל מורה כי יתעלה תיז״ד על כל אשר ברא לעשות ועזאב״ה

 כ׳ יתעל« *>r והכת על כל וחבורו מזרה על חכניין ועמם ליחיד אתר וציורו ארבעה כהות המורים ברבר :
ה איץ החיים לבניין שלם וציו־ו ה׳ כהות הכלול בכל :  דדה מורה ביהוד גמור וכך אבייה וחכורי מי

 מצ ־ »רה כאלי, שני שמות שמתחלף פעולתן לפני המקים הנמצאים שם לצירך השעה כסיר ועזאכ״ה והכל אחד
 ואין שניי נכחוחכרו מורת נכך ועטרת תפארת נבינ״ו; וציויו ה כחיתהמשפיעי את ובכללן בי׳:
 ומנ



 ספר חיאל הגדול כז
 j^Dl מווחד' נחות השם בי״נ הגמלים לסבוב היום להאירו זרלילדע נמתנותר־ז ועזאב״ה להנהיגם כמזרח
1 : יהה מורה ניחוד מיוחדעם העטור־־• 7 ) 4 , 3 ' י ה י ס 1 נ ־, ' V '*'יי' ה י3 י י י ו מ ר י נ ח י י ח י א י ח , 4 ? 3 י ^ 0 ^ 

: ' י  יעזאנ״הסיר הה״א שתופש עולמו ממה שקבל יחגורו מורה כן וציורו ה' בחית הסויות כי רכל נ
 ענו מורה כי שקולה כנסת ישראל עם העלייג• ועי ו.־. כשטקדים ומיתרים אלי גס אלו •חי להיות דנוקים ינלוליפ
 עליוגיםוגם תחתיים אנל הענפיכם ח0 ח ץ י. פיזרים ועזאנ״ה ממורה בניפ ץ רלשינות וחמיו מורהבדנר
 מיורו ה׳ כחית והכל כליל נעטד״ה ומתיךזהתניןכי׳יפעילה : 2ךןו מורההשגיקיו.ים ננסח ישראל רניקי'כעליון
 ליחודיחורא' בעליוני ובשפלי׳לחכראת האהל ועואב"ה כדי שיהיה עמם בנחאחרולחכור אחד וחבור! מרה סוד שגי

 פועלים עם נלהננ׳ין וציורו ה׳ כהות המרי שהכל כלול כעד ירצון :
 רמב כורה שנעה נרות מן התפאית ושכער־. כעטר״ה ועזאכ״ה נשם שמאירים שבעה למעלה כך למטה ז' והכש

 הצדיקים שבעח וחב ורו נך מורה וציורו הי נחות מזרה ני הנר נלול ני׳ :
 מגה מורה נשם ר׳ שבי מרות סנינ לתפארת נך מהם ב' כתית סלאמס מכחם סביב העטרה מקייא עץ החיינש
 מגדל ירושלים הידוע ועואב״ה כי מחם משפיע כגן עדן כח עליץ חבורו מודר־ז חבור הבניין כולו זו־ז נזה לכת
^ מורה כשני פועלי׳ והםכ׳ ממה כסיד צורך עצמו שלא יראת י  אהד וציורו חמשה כתות מורה כי הכל כלול בעטרה: א
 נפשו בירושלי׳ עליון ועצמו בירישל׳' שפל זהיה מבקש מעייין לעליוןומתראה לעצמו ועליון קבלו ותתאה לא קבלו בעבור
 סוד העליוןתעלם ועזאנ״ה כינזה חשם בקש לבא באיץ ולא נשמע לוזחמרו מורר־ז תפארתועטרה על שבעים ריינינש

 ובכודז הנעלם ונשגב שלא בא לארץ וציורו ששח כחומ המזרים נדנד :
 הבן מורת מחודו הגמור ועואב״ה וגם חמדו חכ״ת לאחד יציירו ח' כחית מורים עד־1 הדבר :

 ףאךן מורים על שמנח שמות חשנעח נשמטות הרמוזים ננגר זי שסות של שם מ״נ וכה' כלול הנל ביובל ועזאב״ת
 בי הם כפירות חי במחשבה ולד נזק השמטה וכן בהתחברם זה לזה ער מקומן חי־אשון חנורו מורה כך וציורו
 ששה כהות הסורים בכלל הקצוות : יבס מורה כי העטרח מכת תחפארת דבקים זח כזה לכח אחד ועואכ״ה רמז למרת

 אחרונה חכזללות הכל וחבורו מורה בדבר וציורו ה׳ כתות המורים ברבר כי כל בלול בי׳:
̂יי מורה כי הגה גרסז כל סוד הבריאה וסור עשר ספירות כסוד ג׳ קדושות בם אשר כל אחד סורח עשרת בעניין  ן
 רומתביתה למקדש כאמרו יו״ר על יו״ר וי והם גי הכללות בעניין סור הספירות אצילותם והמג׳ עליונור־ו
 אמצעיים שלשה באמצע יכהם רמז התורת שלשת אחרינים כל מאסר יכל עשירית ולכל מצוח ובכלל השמטה ינכלל הכל
 נמצא כל סור דרבי השמטה והוקתם ומהלכם וסופם ביסיד להם והיסוד הוא אז׳ נקייא יסיר הכיג״ה כ׳ ישיב רכל לאשר לו
 הארץ חנק־־א יציאת מצרים העליונים נלילתוניום להיות• רנוקיירנוק חזק כולם לא׳ נסור ג׳יום ומשם לג׳העלייגים
 תנעלמ׳' ונסתר׳ מאד בכורם הידוע ועזאכ״ה כהתאמר אל בני ׳שי־אל זה שסי לעלם וזה זכרי לדר דר וגומר • יכל הכתוב

 שם וחבורו מורה כדרכו וציורו ארבעה כתות נוראית המורים כקדושת ובכל הבניין :
 מום מורה כי חתם בשני פועלי' אשר בהם וחם חכל ועזאכ״ה כי תתלתו וסופו בכת רחמיי כדייל כי כל אחר כלול״1
 כששח קצוות ממקדשי׳ תמיד המ שני פיעליס כת שאמר אח חשסיס לרבות >את הארץ לרבות ומכירו מוררע

 כך וציורו חמשה הכליל בו רכל יכל בו :
ל סוד שמים וארץ וכל כ  הנה נשלם סוד שם המפויש הנשגב ינעלם מאד והוא מפורש בסודותיו הנוראים אשר מ
 פעולה יקדה מכח חבורו וציורו וחשבונו ככח כל שם ושם הספודש בסודותיו הנוראי' כאשר הזא מכוארבכל
 שט ושם בכחות נוראית ונשגבים ועליונים מאד אשר כולם באו מכח הבינהי ואיסור נתיבתיה הנוראים הדבוקייבחמשים יום
 הם חסשים שערים נוראים כשבעה שכתות חמימות יכח קרוש נפש כל אחר ואחד והכל כליל בכה סיר שנים פיעלים והם
 כזלמ הי׳ כיללי׳ ונדבק• יממנה כחית לאלפי׳ שכלים נכרלי ומלאכים קדושים יכל כוכב יגלגל ורקיע ואופן וחיה וכל שר
 ושלטון(כהות פנימיות וחציניות שהיא ושאינם טהורו' ורחיקית וכת ת עליונות נוראות משונית זו מוו איש על מחנהו ואיש
 על רגלו ושמית נוראות והכל בכת אתר ע״כ שמית בתלופס ותנורבש בציורם ובחשבונית כל אות ואור־ז ככחו וציורו כהיח
 עליונות נוראית סכת עשיים ושתיםאיתיו' נוראות עלייני' אשר מהם רשומות דקים מאי ציורםבכחתמ הניראי׳ונעלמים כילט
 וסתומים והחומים ככת שער המשים תיך המשים יום עליונים ונעלמי׳ בסוד היו״ד וקיצי הנעגכ בכורו הללויה ומשם נאצלו
 בבינה והכינ״ה הוציאו לאור כל ציורים עליונים וכל אחיינים לתיית כלי המטהרת מקשה איית יכה קדושה הנעלם בבעיית
 הרי הם המשים שלםיס מחוברים ומחברים כל צ וו בציורו וכל כת בכחווכח ציורים לה' ציחת מחוברות בסוד ה׳ אתרוגה
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ם ש S אחר במקומה להיותם סביב כסא ה א חברם צורח לחברה וחקקם לכסא הכבוד כ י  נאשר ח
ט ונחירה א אלהי י  הנכבד והנורא וחקוקים בורהיוה מהםכלאצילוה וכלכח ופועל־1 לכל אשר ב
פועל כל כח ופועל עליון כל צבא חשמים וחארץ בכח עליון בגזרת עליון וצווי ומאמר ודבור וקריאות וכל גזירות כ  בנח ן
א ערבות אשר י ק נ  הכאה מכח האותיות המצויירות ומתונרות והקוקו׳ בככא רם וגשא אשד הם תקוקות סביב הכסא ה
 בו הבל נמו שנתונ נמסכת חגיגה ערנות שם גנד צדקה ומשפט נרנח חיים ושלום של תחיית המתים ובחות נשמוה
 והוא הנקרא כםא לכסא כבודו הנקרא שמים המקנל מעטרת תפארת על נן יש נו אוצרות חרנח של נשמות הצדיקים
 וגלל עשר ספירות בשלשח חיכלות נגר שלשח חלוקי הספירות והיכל מלאכים כנן ערן ועולם הבא ומקדש לםקרש
 כלומר בהיכלו ואוצרו כאשר הס מצדירי׳ שם ושרפים וחיות הקודש והקדושה והאותיות סביבות הכסא חקוקים במעון
 קרשו הנקרא כשם שמים המקבל מן העטרה וכל זה הכל כלול בו כמו כעטרה כי הוא כסא לה' ומשם כל גזרה וציור לכל
 אשר ברא אלהים לעשות והוא הלוק לגי מהנות והיכלות נגר היכל ה׳ היכל הקדש אשר הכל בו הנקרא מעין שנאמר
 השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל כי משם באה הברכה וגם כל דבר כי הוא כסא וכסא ה' ואלו הס
 כ״ב אותיות עליונות חקוקות בכסא כבור וחמשה כפולו׳ רמז לסוף האלף אחרונח של שם ליתן כח וטעם ברבר ובמבטא

 ובך הם כ״ז אותיות מחובאת סביב הכסא הקוקו׳ ומחם נתחבא שני כתות נוראות ליתן כח וצורח לכולם וחם יו״ר ז״ו
 והם שגי שמות לכל אחר אשר בם כד^ סוד הספירות והגתיבות והשמטות וכל סור גשגב ונעלם מהם והם א״ש וח״ח
 דבוקים זח בזח ומחם כל כח ומלאך ושר עליון וחכל לכח אחר וציור אחר הכלול מן הכל ומהן צורה א׳ נוראה ועליונה
 משני אותיות יו״ר ו״ו הנקרא אלף והוא ראשון נותן כה וצורה והבור לאותיוה ובו סור הספירות והקדושות לששה
 קצוות ואשר בם כל עליון ושפל וארבע דלתות העולס וזה הכלי קרא סוד עשר ספירות ועשרים ושתים אותיות נוראות הס
 סוד שני לל״ב נתיבות נוראות ונעלמות בחכמה ובקוצו של יו״ר הם קן ימים עליוני' ונעלמי' הנקרא הללויה ואשרי איש
א קבלות סזקורת מאד ככל דבר ובכל אות ואורח בציורו וכחתיו ל  ירא את ה׳ וישמור נפשו מאד לבא אל הדרך הזח ב
 הנוראים ואם ישיגהו השם בהם בדרך ישרה ובקבלה טובה אז יקרא הוא מלאך אלהים חיים ויהיה שכלו ונשמתו דבוקה
 ברוח אלהיסה־יס־וגפשו טהורה וקדושה מאד זאזידעסודה׳ הנכבד המפורש בסודותיו וכל פעולותיו וכחתיו ועליו

 נאמר כי ני חשק ואפלטהו אשגבהוכי ירע שמי יקראני ואענהו עמו אנכי בצרה אהלצהו ואכבדהו אורך ימים
 אשביעהו ואראהו בישועתו • ברוךה׳לעולמאמןואמן :

 תמרה
 אלהיכש משסים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלהיס כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל
 וידוע אותי ויהיר־, עוצם הדבר על הארץ נשבע ה׳ בימינו ובזרוע עזו ואמר ובשמו תשבע ויהיה סודו
י אאא האע אגו יהו יעב מוב י מ א א ב י ח ן ו ג ח ח ב ח י  של רכר זה ער הפכוק שבו נהנלה הדבר ובו הרב הגדול ה
 מ1ר!ל אתה וגדול שמך נגנורה ימינך ה׳ נארריבכחימינךה׳תרעץ אויב ימינך ה׳ רוממה ימין ה׳ קושהחיללךזרועעס
 דבורה תעח ירך ותרום ימינך והוא נאמרו נאדר נקודש השם עליותיו במעלות העליונות נאמרו אל רמ ונשא שונן ערכל־*
 פלאיו אשר הפלא באמת רם ח!יא ונפלא בפלא גדול גדול ונורא ונשגב ונתעלה בסוד קדושות רבה אמרו ונתגלה רז
 הגבורה כאמיי כ׳ לא יעשה הי אלהים דבר כי אס גלה סורו אל עבדיו הנביאים ושם נתגלה הסוד הנורא והנעלם אשר
 נורא כאלים ונשגב לבדו בסוד קדושימ שייסים ואוטנים מלאפיקוז־^פ וכל *בא מי־וםים באימה ופדזד עומדים וארץ ושמים
 מרעיש׳׳ שמעו שם שסה׳ צבאית יושב הכרובים ואשרלוראוכבוראלודם היים ושם גבורות באסרו לו נורעתילהם
 אמנם שם נתנלה סור גנורות שמו לאיש נאמן ועניו נאסרו בכל ביתי נאמן הוא ויהיה הסוד הזה אשי־ נאמר כ׳ יד על כס
 יה באמרו איזה בית אשר תכנו לי ואיזה מקום מנוהותי ואת כל אלה ידי עשתה כי ני״ה ה׳ צור עולמים ואשינה ירי עליך
ם ו  עיר כתיב היתה עלי יד ה׳ הללויה כי שם ה׳ נקיא עליך ואין להאריך נעמקי העםקי׳ הוא התהום הנחל נאמרו תה
א ל  רבה ומי אשר קכל בציור האלפא ביתא אז ינין רז גדול ונורא כי חחרים חכם גדול ונורא הם הגאונים הקדומים ש

 לגלות זה הסוד היא שם העצם וכתוב גן נעול מעין חתים :
א יהוה ואיזה מקום ו י וה י נ ש ה  וההכמה מאץ המצא ואיזה מקום בינה כי האחד והשני האחר יה י
 שס הקרש ואין זה כלא זה כאמרו זה לעומת זה עשה ה^היס אכל זה הכה וזה הפיעל
א אמרו אש לא ברית• יומם זלילה חקית שמים וארץ לא שמתי כי היא הפעולה שאינר־ז הו  ויצא מן הכח אל הפועל ו
ן אל מקוש אהד כי שפ ה׳ אקרא ויהיה סוד הדבר אשד אלהותו ויחודו ומציאתו כמו כסוד הספד ל  כש זנה כ׳ רכל ה

 באמית
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 באמת ואשר גבורת שמו מתחלק לחלק גבורותיו אשר עולים במעלות מה למעלה כמו למטה והוא אמרו ועשו לי מקדש
 מטון שכנגרו והוא מקדש שלמעלח באמת רם ה׳ ונשא וכשנגדו ווי העמודים אשר הם יסור הבניין כמו ואכגי בחו כי
 על היסוד כוגין הבניין ועל זה ווי העמודים הם בכל כלומר כי גבוה מעל גבוה זה כירת המקדש של מעלה הוא הקרש
 הפנימית ויצא מן חכח אל הפועל שלמטה כרי לפעול הפועלים התמימים הישרים והשלמים אשד סודם נעלם ונחתם
 הם חקרכנחת ועולות ושלמים וזבחים כרי לכפר ארס פעלו התחתית ואז ישוב הרצון לרצותו והפעל אשר פעלו והפעל־*
 וחכח שנתנם וישוב הרוח אלחאלחים אשר נתנח ויחיה הכל אל מקום אחד ביום ההוא יהיח ח׳ אחד ושמו אחר ובזה
 נמצא שס של ארבע איתיות שלם בשם י״ח במילואו כמו ו״ח כחשבונו עם ו״ה עולה כ״א מוסיף בו ה׳ הוה שם שלם כי
 חכה הוא י״ה וכתיב בי״ה ח׳צורעגלמיםוח׳רמזאלחח״תשחם ביג״ח גכור״ח מלכות נילג׳סדותאחרונוו־ו
 והפועל הוא ו״ה כתיב אם לא בריתי כי איןזה כלא זה כמו שכתוב לעיל כי על זה נקרא עצם כי כל אות לעצמו כמו ה׳

 פעמים י׳׳הישר ה׳ קיימת וכן כל איר־ז מתחלףה׳לה׳לבריאותהתהתוגייבה׳
 בראם עומד בגבורה בוראו ברוך הוא וחיח ראוי לאמר כי שם חעצם הוא יה״ו וכבר
 מפורש חו* במקום אחר בסור עשרה אותיות והם עשר ספירות ונקרא מפורש כעבור
 כי הוא מגלגל לשבעים ושנים זה הוא מפורש כמו שכתוב לישועתך קויתי ה׳ ואמי

ו י יה יהו יהוה ה א ר א  דור לישועתך קויתי ה׳ ואמר אורך ימים אשביעהו ו
 ומשם יוצאים שבעים איש הזקגים אשר כל הערר• כלם קדושים ובתוכם יךןןך־ז

 גל א׳ וא׳ בגדולתו ובגבורתו איש חרבו על ירכו והם הולכים באור הא׳ המלך אחר
 הצורה הנזכרת למטח לחוציא לאור יפיו ושכחו ושם קדושתן בצורת׳ עליחם מלכם

 שכתוב ויעבר מלכם לפגיהם והו בראשם והגה נקרא הראשין :
 ןףין וציורו ודיו מורה על יהו״ה ועל וו״י העמודים ער ר״י בראשם :

ם הגבורה והגדול :  >7»« וציורו יכו״י מורה ועמו האות שם אוד״ה כי הם ש
 סי^ ה:יורו כוי׳׳ט מורה בו׳ ועמס האותיות אשר אהי״ח השגי :

 וציורו עסו עכ״ו כ״ו סודה שני חויות וגשגב בשבעים שמות הקדש :
 וציורו כוי די זש׳ שהיו זכרון חקשת אבל מורה על שאמר הפסוק בא״ל שר״י ושמי ה׳ :

 ל^יך• וציורו כ״ו כי׳ו ר״י מורחעלר׳רוחותהעילמאשר נבראו בעשרה מאמרות עם בהם בהויות :
 א^יא הנחזה השם בקרש חקדשי^הוא יום שביעי אשר לעתיד לבא ונחתם באנ״א כאמח אך כעשור לחדש
א ב ה והטהורות אשר לעתיד לעולם ה מ ז  הזה אין כך אלא אכ׳יא אשר היא מנוהה וכפרה לנפשות ה

 וציורו בשני שמות העצם ועם האות שם בכחו :
 וציודו כריד״ו מורה שלשים ושתי׳ נתיבות החכמ׳ ובי לוחות הברית וכו׳ שבשמי' ולמטה מזכיר פור התיו:

 ךך_ וציורו דיד׳׳ימורח כ״ו וחאלףאחרונח ובכללו רמ מורח אל רמ ונשא :
ך וציורו 3׳v כר׳ר מורה שני הויות וארבעה אופני המרכבח : ל  א

 וציורו כ״ו מ״ו מורה הא שמ המושל בפמליא שלמעלה והשגי בפמליא של מקדש כנגד מקרש
לם : י  והם ו׳ קצוות העו

 ךןךיי^ וציורו מורה די די״ ע מורה בשם עצם ומפורש בשם ע״ב החקיקייעל מצח אהרן כ״ג בכאו אל קדש הקדשים
ןל וציורו יזכ״ו מורה כי שם ה׳ אשר נשגב על עשרה גלגלים ומושל בשבעה רקיע" אשר בו כסאו וצבאו :  י
 מ^ךן וציורו כדורי הוא חשד חגרול כי ח׳ קראו דורי באמרו דוד׳׳י צח ואדום דגול כי הוא יושב על מרכבה

 הקודש והוא יהו״ה עם שגי אותיוה :
ו וציורו דיר״י אשר בחסרון הט׳ נקדש בעשרה בשבתות נהבןר האותיי׳ של מעלה וע״ו נשגב לבדו באחר: ף  ך

 הקם וציורו דימ״ם מורח עצם ומפורש ושנים עשר אבנים שחיו מפותח*׳ כקרש אלו השכלות :
 לאן וציורו טכו״ו מורה שני הויות והששה כנסים אשר חם מקדשי׳ איתו המיר :

ו וציורו ככו״• מורה כוכ״ו והדלת על ר׳ דלתות העולם : ל ^ 
r• . : קץן וציורו מודח כוו״ו דחקוק כי״ב מזלות של ישראל שבטי יה ערות לישראל 

 0ך,ל וציורו מורה שני חרות ושס של אוד״ה עם שלשה אותיות עצמן ;
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 וציודו מורח עצם ושבעים שמות שהם החק־ק׳׳ נסטה נאמרו זתאלי:

ח הנבואה של משה ושל ישעיהו כאמרס זר. האזינו וזיז חזון אשר בשם  « ויי ר,י* ראש השביעות של אהי״ה ב׳ הם נ
 אב״א חקוקים והס סעידי׳ על ג׳ קדושות אשר העולם עומד בהן א׳ כעשר הרביים יאחד בעשר הספירודת

 ואחד נ עשר הנפלאות של םצריבש והס בםור אהי״ה :
 מלה וציורו כ״ונ״ו ר״י המם משל כי׳ של מעל׳ יתשסמישל כוי של מטת הוא השם המג לגל אותם ככח הגרושן

 ההן וציורו רור״יו מורד־• ששה ועשריכש וארבע יסודוי־ו העולם :
 גתה וציורו נדזר״י לא נזכר צורת הנ י עד הנה ני היא אחדנח מכולם ומשובחות ויהיה הי־נל שלשה ככף רנל צדק
 כי הוא הנפש את העולס בחסד אשר יסיר העולם וראשו למטרת כנגד שפע העזים כי ח א גלגל המנהיג ארי!
 העולםהשפלנחסר וצדק וחשנונה נ חסרון הט׳ ומכוונת ומהופכתכנגד האלף כ• האלף בקרש והתי״ו עמוד מקרש של-1
 מטה והוא אות הקודש המנהיג את כל העולם במשפט כסו שאסר הכתוב וחסר ה׳ סעולם וער העולם על יריאיו וצדקתו

 וגי׳ ומורה כי היא שם העצס אבל עצמו מורה שם של ע״כ בגבורתו הגדולה :
 ךןאא וציורו ר״י כ״ו כ״ו כ׳ יתחגן הצדיק כאמת ה' ה׳ אל רחום בשלשה עשרה כרות וכולם בכח א' :
 ירה וציורו ירר״ו מ־רה הדעת הכתוב למעלה מן התי״ו ועם היו״ר ממשית אישר הוא השם של אהי״ת :

 ^אה וציורו שכו״רי אשר ר־יוא סורויז שם שלרהמיס והשם התקיף :
י בחשבון הראשון והוא שם של עשרים ושתים אותיות אשר אהי״ה וה׳ בראשם אשר בראש השביעיות •  ךי

$ וציורו כ״יו כ״ו שני הזיות והעמוד בתוכם הוא העמוד אשר אור העולם ויסורו והוא צדיק יסור עולם ? ן  א
 לכב וציורו כוכ״ור מורות שני חויות ומורות מרככת האבורת ••

 ןי&ף וציורו ףי״״י הגה רו ושלשת יזדי״ן הם כנגד שלשה ראשי ודי של אבות והקשת למטה הוא קשת של נח אשר
p מאת וכן כתוב גם כן לאכררמ ליצחק וליעקב : א  כרת כרית לארץ לעתיד ל^ים לזרעך אתן את ח

 יךןן וציורו ירי״ו מלאךשמו יח יו תרשית חרסית חזהכ כלתב כמו שכתוג ידיו גלילי זהב ממולאי׳ בתישיש׳ והוא
 גם כן מורדת כי הוא שם של עשרים וששח :

 להה וציורו כ״ו ר"׳ דייו הוא שכל־, הפזעל אשר שמו מטטר״ון שקראו השם דורי ירד לגנו השפל ועם הכי
ם שני הויות:  אותי ת סוררת ג

ם העצם שהוא מפורש נשבעים שמודע : ל וציורו כ״ו כ״ו סויה ש ו  כ
ם  מ3ף וציורו כינ״ר הוא רומז לחסשים סהיוכל אס תקח אחר מן החמשים ושם בתוך הרי יהיה ה' יישארו מט׳ ה
 שערי כינת ותחצהו מעט מאלהימ מהיות ה' עשרות הס קדושות מאש ומורות בשם העצם ובשם אכ א

 ושלשים זשתים נתיבות חכמה,:
 א^ו וציורו כונ"׳ מ רה בשם ארנ"׳ עם הדלית של דייני עם האלף של אנ״י ר*א ארנ"׳ כמו שמפיש במקומו

ד שנשגב שמו לבדו שהיות נ  העס וציורו דועניו והוא שם של ע׳ שהיה חקוק נשם שנים עשר שבטי ישראל-1 ל
 מנין שני הנדונים :

 ךנךן^ »wv ידי״ע אדג״י היושב על המרננה של מעלה כיכל העדה נולס קיושיס ונתונם ת׳ ארנ י וארנעית
ע עס מבעים ״ואדג"י הואהכלגתאתדכי אזינ״י על שבעים אמות ועל שנעים מ  מן המרכבה והיא כע׳ ם

 מעלות רוכב והוא המרכבות והוא סויד :
 ולן מיורו כ״ו ואי והשם וגס כ״ב אותיות והה״א הוא דמו לה' מדות השם בכ״ב אותיות חקוקות הס כתורר־ז ״
 ךךץץ וציורו ד״י ריד״י מורה עצם השם ביהוד בסוד גדול בי הם שלשות חציים לשלשה עשרון כי חם ג׳ מדות וכך
ם כן למבין אבל צץרו הוא יריד השם שהזיי*  הם חצי השם נ׳ עם חצי האחר נשלם העולם ונו גסצא הרכד ג

 החיות אשר לה ו' פנים נסור ועל זה הוא צ ורו •יהו״ת וי״ו פניכם :
א ננודו ס  מיד וציורו טי״ך רורחעסמשלשח עשרות וחתומים הנה אשר כתב עליהם ה׳ והקדישם לקדיש כ

ם יסור העולם כמו שמפורש למטר־ז :  כי ר
כ ן ה׳ על וו״י העמוד•' ומושל בי״ב מערבות ווה הוא מה שאמר יושב תהלות ישראל :  ךןל וציורו ווכ״ו מורה כי ש
 ילה. וצייי־י יכוד״י מורה על ב הרות עס חייל עצמם ומורה ה' מדות לשם אנל האמת הוא הציוד שנ ואת כל אלה יד י :
 קאל וציורו כ״י כ״ו כ״ו הוא שכתוב היכל ה׳ היכלה׳ היכלה׳ ני פעסימ הראשון ירושלים הרים ככיכ לתות׳

 y והעני
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 והשני ויעבד שלכם לבניהם יהיניאשפ והשלישי כי אל ה׳ והס ג׳ היכלות חקיקית בכסא ה' והם האלפ״א נית״א זזה השש

 יש לו סור גודל נאמרו ה' ה׳ אל רחום וחנון ג פעמים ביחד :
 ערי וציורו נגי־״י כי ע׳ מעלות יש בנח הגלגלים ומורה נ׳ שס של ע״ב הוא נאלה המעלות שכשני וכה י' גלגלים

 זהוא נאמת אראה שמיך מעשה אצבעותיך :
 עשל וצמרו נגיוו״ל בא לזכור ברית 1ח כעבור ג' אבות ש יש בו שלא לשהית את העולם יותי וכודבזזכרתי אי־ז
 בריתי זה אתר זר. עד ברית הקשת והוא כאם r והארץ אזכור יחיא כמזשזכמז נציורהשםזחג־נונו כ״ו

 ועב שמות ואחר שסו על הכל רוכנ ••
»  מין* וציורו כדר״י מה שכתוב אני ראשון ואני אהרון ומתחיל ויעבד מלכם לפניהם ות׳ בראשם ושמו יחו״ה כ
 שמפורש במד הציוד באסרו ושסי ה' לא נורעתי להם כ׳ לא נודע לשום כריה קהראשזנימ בריר. וחשבונו כ״י כ״ז:
 ןךןן וציודו ודייו בראשון באחיק ועור אני ראשון ואני אחר ן הוא שנ׳ ראו עתה כ• אני אני הוא ומין אלהים עמד•
 פעמים זהו שהתחיל ות״ו^ותם מי'ה והתחיל ות״ו ותיתם מ״ם כ׳ סור הראשון נאתי־ץ ואין להאריךבסזח׳ העמוק•(*

 ך^ו וציודו עצמו והוא שם שם ח׳ והוא מן האמות ועל וה נחסר ממנו האלף כמו שיחסר כדהו״ה להיות אמות והוא
 שורש העצם לכל קדושת חשם שחם ארות על סוד גדול וחוא מורות לשש כנפים חם קצוות העולם ועל זרת
 גתםר ג׳ ונשאר ג'כרי להביאה הרנר בשורש הציור ונסצא כן שגי הרות ושני ודיין לששה קנים וששה גביעים והדורש

 חלוקית בהם כרי להאיר אותם מדו השכינה אל פני המורה יאירו של מעלה :
 TH£ מיורו דרוש הוא שם של שד"• כי השי״ן בציורו מורה שגראה לגי אנות והוא אמרו ואדא U אברהם U יצחק ו<1
̂ שד״י כ׳ אור שכל הפועל אשר נטע בהם כאומר שנעה ת' מוצקות לנרות אשר על ראשה כי הרכיב אותו על עשר  יעקב נ
ל יוםומבתהוים ל&ידי נ  עמס וציורו ג״נ כ״ו כ״ו מורה שני הוי ת והעי f לעי״ן מלאכי השרת שמקדשים אותו נ
ם  כבודו וכתיכ וישתחוו לו כל אלהים כ• הם ז כתות היושבים ראשונה בסלכית והצמר מורה לגלגול ח׳ כי ש

 הס כח נפשות הככביס המקכלים נורח מאלו חשריבז:
 נגא וציורו ננ״כו סורח הנינין על 6ה שכתוב שנח הנ, שנרת קדש וחש עשרים קדושוח ונם האי נכיר קריש ^ה ג'
 קדושות כאות לקדושה אהת כי הם הם מאה כרכות שישראל מתפלליפבבל מם והשס כיוך הוא עליהם שומר
 ונתינ מה ה׳ אלהיך שואל מעמך וגומר אל חקיי מה אלא מאה ויש עליהם שומר ויעבר מלכם לפניהם והי כיאשס :
ת וציורו ניר״ז כא להזכיר גבורותיו של הקכ״ח ככת התי״ו וכאשר ברא אל תעולמ והעמידו על עמ וד א׳ נאמרל  ל
 וצריק יסור עולם כ׳ בחשך היה כל העולם עד שקמ העמוד להעמיד את העולם נאור התי״ו כי הוא שם של נ" ו
 נמו שפירשנו למעלה כ׳ היא איר השמש הגדיל כי לא רצינו להאריך שם כי אוי השמש היא אור היסוד זהו תתי״ו הוא כ״ו
 והנשאר נאמרו ששים גמדים פנינ לה לתי״ו שהוא שם הקודש היוצא מן הפסוק הידוע שהוא ברכה לישראל :
1 ססטר״ון כ׳ השם קראו דורי ב אמרו דוד*  מבה וציורו כורו״רי שני הויזות עם ב׳ אותיות והוא שמו שד

 ירד לגנו לעולם קטן:
 ©ןי וציורו כז״יי הוא השם שנקדש שמו בעשרת הדברים והראה גבורתו כעשר מנות שהביא היא על המצרים ;
 נמס וציורו נמכ״ו הס שני שמות היחור הנקדשים על הקדושה העליונית והוא נאמרו ענת החמשים שנה קרש

 . כ׳ כזמן הקדש קיש ני נקדש נקדש שט
 ייל וצמרו •י״כו שמו שנקדש מקים כסא כבודו על •י גלגלים ודוב גדלו כעשרה מאמרור־ז באמרו חעמים״כםאי

 והארץ הדומ רגלי וכתיב כמחזלת מחנים ־.
 הרךן וציורו רירר״ו הרי״ש בחסרון והוא שםשל כ״ו כאמדו והוא נאחד ומי ישיבנו:
ך וציורו כ״ו •נייר ואדני עם הגי אותיות השם והוא אסרו יהו״א ארנ״י חיליוישס: צ  מ

 1סכ וציורו כ״ו ודייו הם ד' יסודות המפורשים לי״ב מזלות הס כח השעות המושלות כיוסיבלילת ־-
 יךץךן וציורו ידידיי כרוך הוא וקדושתן ונכורתובי״ת םשםו לתוריע בה״א הא-׳־תית בלא שום ספק כי היא ההו״ת
 באמת וברזר הוא על שם הציור העסוק המפורש הנה ואחריו ר כ׳ אחד אמתתו ואחדותו אין לררהר ואמר די

 הרפאואין להאריך עוד 5
 עגן וציורו נגג״ו כ״ו כ״ו תמיד מקדמי׳ אותו ומגדלי' אןתו במרת רחמים »׳ על עי לשינות וא ׳ כייר פנית העיל&

t הבלבול ברחמים •יכתיב וירד ה' כי שם בלל ח׳ 
 מחי
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ם ם סוד הכרובים והאמת הבי קדושות אלו ה ו י״ס ב׳ ב׳ קדושות שמקדשין אותו תמיר ה ׳ ר ו כ ן ץ ן , צ  י ן

׳ בתות בת אחרת ישראל למטה וכת שני שמורת הם המוני מעלה אשר הם מקדישין אותו תמיד :  נ
 וציורו דכיר״ו כ״ו די״ר שבעה כשנעה מוצקות לנרות המאירות לפניו :

: כ״ו זמורה על הגי חיילות בני/; שמלאכי השרת הסהלכי׳ בשליחות השם תמיד אשר שליחותי ״  rnn וציורו ט
 נ״נ יסודות כחס ועצמם סביב הככור שוםרים הככור הכסא וחס בשליחיות בוראם כאומרו עושה מלאניו

 רוחות משרתיו אש לוהט • ומהם שומרים לחט החרכהמתהפכ׳ נתון הגן והשגי מורה נשם אהי״ה
 עם אות ציורו המפורש והעצם שחוא על חכל :

 וציורו מיג״ג מורה נשני שמות הניראים אשר בהם נתחגן הצדיק נאסרו ה׳ אלחים אתה החלות וגז'
 עם נ׳ אותיוות :

א ו  הבן וציורו עליו סתת ואמר א״ת אל״ה גדול״ה אד״ונ קדוש ונורא שמו לעולם כי הוא לעולם כי ה
ם לבר בג׳ יתברך שמו : ^ צ ע  ה

 ראך• וציורו נבורי האמת כי כזה השם חזכיר חנביא שמות גבורתו ועצמו לקראת כחם על הילד הגולר וקראת
 שמו פלא יועץ אל גנור אבי ער שר שלום ושם העצם בתוכם להראורת כיכהם סהגכורה והגבורה עצמות
 כחם והס הנקראים ראו כי שרו שי־־1 הגבורה בח׳ גכללים הס במהשבה ח׳ הגראה לפגי והוא מורה כי הם חיושבים

 על קרושה אהת שהוא שם הננורה אשר בתוככם :
 יבס וציורו ד״־יי השם עצמו מורה ני הוא רוננ על י׳ גלגלים נאמרו סלו לרוננ נערנות אנל ציורו סורח כי
 נקרש שם בן ארבע אותיות וגתגרל־1 בג׳ עשרות הנזכרות למעלה במספר אהי״ה נאמרו אהי״ה אשר
 אהי״הג׳הם אהי״ה לעשר דברי׳ התורה אהי״ה לעשר ספירות אהי״ה לעשר מכות במצרים ובעלי הקבלה מזכירי׳
 אותו בשם אהי״ה המרעיש את כל העולם מלו עשרה של תורה עמ עשר מאמרות ועכש עשרה של מצרים והאסרז
 בו תלו היל ותנעש ותרעש הארץ והוא נאמרו ושמע אחרי קור רעש גדול־1 וזבד חזקות מאד וישבו סודות הרברת
 לפישנמצאיןנמספרשם אכ״א אשר נו סור השניעיות והכפירות עם האלף השניעי ונ׳ ונשנב ח׳לברוביוםההוא
 ועור כתיב זה שמי לעלם וזה זכרי לרד רד כי בו התם הגבורות וכל הקרושות וכל מצות התורה וכל הכחית אשר הוה
 בהם כאשד פרשו הכס׳ הקבלה היה והו״ה ויהיה היה בסוד התום בעשרת הרבדים והי״ה חתים לעשרה מאמרות
 ויהיה נחתם בעשרה מכות לעולמי עולםים ועלזה צוו חכמים מצוה נמורה להזכיר יציאת מצרים ביום וכלילה שנאמד
ם צאתך ודרשו על משיח עד לעולם הנא ואין עוד להאריך כי הוא סור גנוז וחתום לבעלי הקבלה כי ו  למען תזכור את י

 הוא רמוז מן חאזיגו ומן חזון וכו׳ :
י מורה על ג׳ קדושות כל אחד מעשרח וד׳ על חכל־1 : י ״  ך-וו וציורו ו

א מחזיק יחידו וגדולתו בתפארתו באמת כי חתם בשני שסות העצם לאהד כי ו  ML» וציורו מוב״ו מורה כי ה
 הוא ראשון והוא אחרון ועוד ני אני אני הוא ואין אלהים עמדי א׳ וניגיהס הוו רמז לששה קצוות אשר המה
 הבל נחם וחם מזרח מערנ צפון דרום מעלה ופטהרמז לששה כנפים שמקדשי׳ אותו תמיד שהם השש קצזות העולם

 שנאמד מלכי אדץ וכל לאסים שדים ונל שופטי ארץ זצרקתך אלרלם ער סרים ומשפטיך תהום רנה :
ה המקובלת מפי הגכודרת למשה מסיני ומסדרה ל כ  ס2!ר נשלם פירוש הבוד הניוד 00>*ר ח׳»בזן בקדועו־־ו ק
 ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאי׳ זנניאים מסרוה לאנשי כנסת הנתלה כי הם היו כעלי הכמה בעלי
 הכלה נעלי יראה נעלי ננור ונעלי נינה ועליהם גאסר סיר ה׳ ליריאיו והס גנזוהו נתוך סורית התלמוד כי הכל קנלח
 למשח מסיני זאין מיסרין איתי ללצים ולא לרקים ולא לגערים כי אס לאיש גבון יחנם ואשר לא מלא נרפו מכלאוכל-*
 אל יכנס לפרדס ימוסרין אותו לאיש נכון וחכם ירא אלהים וסור מרע כרי שיכוון דעתי ושכלו חשלט ויפתח עינו ולכו
 כיושר ויביט באור החיים ויביט קצת דרכי השם יתברך ויתרומם ומכחותיוחנוראים והנדולים כי מי אל בשמים ובארץ
 אשר יעשה כמעשיך וכנבורותך יאז יכין קצת האור העליון המאיר בעיני נבונים וכתיב זרח בחשך אור לישרים ומזכיר
ם ישגיחו הי׳ לשום שכלו דרך א  השכל הטהור הטוב ומושיבים אותו כאור העליון שנאמר בו כי נר מצוח יתירח אור ו
 ישרה להכין ציור וחבור מספר קריש ותריעת והשם הנכבד והנורא מפורש כקרישות ובטהרה אשריהי ואשרי יולדתו
 אס תסיר יכין לשם שמיס אז ישינ אורו ושכלו מעלה עם אור המלאכים כי מלאך הי צבאות הוא י כי הציור הזח הקוק
 בכסא לכסא רם הס עשרים ושתים אותיות התורה אשר הם סור אהי״ה והס אור לכל בדיה מלאכי מעלח וישראלי



 םפר חיאל הגדול ל
 מטה אות אחת הקוקה בהם ונתיב והיו לטוטפות בין עיניך והס חקוקי׳ בג׳ היכלות הכסא והציור זהו עיור האלפא ביתא
 אשר קבל משה מפי הגבירה כמו שהיא נתונה נך הקוקה ננסא ונחר נר׳ אותיות בי״ח וה״י וכחהיכר ביו״ד וה״וו
 בי הם שגי שמות העצם הקרש אם תחקרם וכל אחר לבד עצם לעצמו י וכח השגי כיו״ר ר״ו כי השם בחר בהם לפי כח
 גבורתם והזק גדולתם בהם לבדם כי בהם רמות הגבורה כי הא׳ אש וחשני רוח שכתוב כאש הוא האלהים ורוה אלהים
ם אש ורוח שנאמר עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש והם כ׳ אותיות כגבורה רומים  והמלאכים אשר סביב כסא הכבוד ה
 לבוראם לחראות כח מעשיו הניד לעמו לתת להם נחלת גויס כי גבורתם בחם לבדם וכחם לעצמם ואינם מקבלת לא ציור
 זלאכח לא גדולה ואינם מתנענעני׳ ואינם זד׳ ממקומם אבל חס מכחם נתחבר צורה קריש בת מלך פנימה במלך גרור־,
 וגכור קדוש ככור יחיד לעמו נותן כח וגדולה וציור קרוש לכל עסו חכאים אחריו ושמו כשם בוראו ונם כחה רומה לבוראו
 לאמר כי חואזן ומפרגם ומגחיג במרתרחמי׳ והם צלולחלחיותלו לבר מעשח ידיו ועוטי״ן אותן מקרישיןאיתן וממליכין
 אותן ומשתחוים לאותן ומכח גבורתם נתחנן משה באותן הימים כשנודע לו ובקש רחמים מלפגי חגבירח וכך נתחנן ואמר
 ה׳ ח׳ אל רחום וחנון גגר שש כנפים שסקרישין אותו תמיד כי יירא ונתחנן כך לפני נגד חקרושות בי ב׳ במקיס ב׳
 והוא רמז לכלול עשרת ספירות שהזכיר דור שהבין רמז הדבר וסודו ואי לך ה׳ הגרולר־ז והגבורח וחס ככלל עש״ כמו
 שפירשו אותם המקובלים בסוד הגדור־1 כי הם התיבות גגדחמשה שהזכיר משה שאלו ואלו המ שש בכלי־־1 עשרה במו
 שהתהנן משה ה׳ אלהים היה׳ אל וזהו גגרסור הקדושות שלשה כי שלשהלששהחם כמושגים לא-בע ותבין
• סור ג׳ אמית המפורשות עי־־, סור עשי־ ספירות לעשרים ושתים אותיור־ן ה  זה הסוד כי ביה ה׳ צור עולמים והשלשה ש
 חתורח וכולם תחת סלכם מתחברים כל אחת לצורת׳ ולצ־ורה והם הם כ״ב אותיות והם האיכלו כשלחן המלך מקבלרת
ם ש  ציור כל אתת לציורה ולצורת׳ לפי מעלתי ומרום אל זיו מלכם ונאמר ויעבר מלכם לפגיחס וח׳ בראשם כמו כי שמו כ
 רבו כמוזכר למעלה ומציוים נתפרש כחו של שם העצם יכח של שם משמות הקירש ומהשם המפורש שניךאיםשם של־1
ם העצם מפורש עצם כי הכר תלך אל מקום אחר והבל דבר אחר ובו נטחנו וברחמיו  ע״נ הוא שם המפורש הוא כח ש
 אנחנו נשענים ובישועתו נשמח לבינו ותגל־' נפשינו ונעבוד אותו בלב שלם ובנ^ש חפצח כפחד ובמורא נ>יל ונשמח
 ויסלח לעונותינו ולתטאתינו ככתוב ויאמר הי סלחתי וגומר והוא ישוב שמחינו וירחם עלינו דכתיב ורומזת׳ אר־ז אשר

 ארחם כי מלך רחום וחנון הוא ומרבה להטיב י ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן :

 הפעולות
א בגבורות ה׳ אלהיס אזכיר צדקתך לבדך אלהים בקודש דרכך מי אל גדול כאלחים אלהים למדתני מנעורי ב  א
ם ויכן אלה ויתבוננו י כ  ועד הנה אניד נפלאות אזור כגבר חלציך בני אם חכם לבךישמח לבי מי ח
ם אייסר אותך כאשר ייסר איש את כנו ואשכילך בדרך זו תלך כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמ־ם כ ח  ועתה בני ה
 ו;ל ך יזדהה׳ י ועתה כני חתכם תמים תהיה עם ה׳ אלהיך ופקח עיניך:הסר כל ערלה מלבבך וכל רעיוניך יהיו מסויי׳
 בירך ובכל עת יהיו מריך לבנים ושל געלך מעל רגלך כי מקום אלחים מובאיך ובחיץ תעמוד עד בא האיש הנושה אליך
ו שרה ועשית מעקה לגגך כי יפול הנופל מעליו אצלך והיה האיש  ודרשת וחקרת כל היכלך פן כי אכל גדיש או קמה א
 הוא הקרוש אשריבחרמעמךמןהכהנימעם לוייךכיבםבחורה׳א־יהיךמכל שבטיך ולדרוש ולחקור בכל חםצ ךוו־־א
 יקריב את קרבגיך וזר לא יאכל ולא •כור ל כבו רק ככל גפשו ילבי יחחי יתן אל לבי • ועתה בני החכם הזך והעולם
ם א  יראאלהים וסי מיע ראה והבי; ושים לבך אל אל בשמים כי על כל אלה יניאך אלהים במשפט ואס החייכני ו
 תאשימגי ברברי אלר־ז לך שמה יגוחו רעיונותיך ותלש הכהן הגדול־1 מאחיך ומעמך המקריב או־ש קדבנות׳־ךאו הלוי
 המתלוה עמך וער השם יסער לבך והיו חייך תלואים למושביך אכלאם חסבת לראות ורחביט בחוריך ובנמאי׳וכל קדושיו
 בידיך ולקח הכהן הטנא מידיך והנחו לפגי מזבה הי אלחיך • ועתח בני חחכם והתם סוף דבר הכל נשמע את האלהי'
 ירא ואת מצותיו שמור ואבאר לך הקכלך! בפירוש הטם הנכבד והנורא מפורש בכחתיו וסודותיו חפליאות והעצומור־ו
 נאשר רנינו הקרוש ורבינו ישמעאל בדורם היו משהמשין בו ובסוד חשבון האותיווח וחכח וציור והפעול מהם והכד*
 נסיעדיס ינשעית ובעתוס ידועים ואס זך וישר אחח ותבין דברי בחנמח וטמגס במעץ ינתבת על לוח רכך הנקי ובשכלך
 הזך כי ככד אלהיס הסתר רבד וגומר ודעלך באלו הענ״נימ כי חחלוף בחכמח וכח לעצמו וההפוך חכמח וכח לעצמו
 והחשבון חכמה וכח לעצמו • ומלם כחות צורת פליאיות ועצומות ונוראות אס נא ינא המשכיל נטוהר לכ ודק ישר
 יתמיסגשבחורז בשיר בניגון בניצוח וכשמהת לבו ובעיון שכלי לעיין נהם על ראשון ראשין ועל אחרון אחרון לעלי*־־*

 בלא.סולם ובלא מעליה וכי יפול הנופל מי יקימנו :

* י  ח א 1 8 ״



 פפר חיאל הגדול
ע אלי בני החכם ואשמלך איך תעלה ואיך תנא נםודם ואיך תמצא כחם ופעולת ו&הח אורן וזה אשר מ  ויזי-ד־* ש
 י• תעשה לר& אם הקת התחרתן תסצזזםופם וכך הכין מאד וחקור ודרוש השלשה פסוקים מוצאם ומינאס
ר חקיר א־תם בנםהיות ועוד חקור חתיכות וחקור כד־, האותיות כל אחת לעצמה ועוד חקור חלופס הננזים ו ע ט ו ו ש פ  נ

 וחבורםציורס יחשמנם ׳כחותם בשם קדושתם ומה מורהכל אהד ואחד מהם זאת״כ תחקור בפעולתי ואבאר אותם לך לנר
 ורק שתהיו תמים עם לנבך ברברים הכתובים למעלה ואומר לך שכנר ידעת מרת שכת־נ ויסע מלאך אלהיס ויסע עמוד
 הענן כי הס נחיה העליזנזת חזקות ונוראות ומחנה בני ישראד־1 ניניהם כי הם כת אל להפריד כנתיים והם מכננין אותו כי
 רמז הגי פסוקים כזר, הם הוא כולו בבורו-! עצומת וגם הוא הפועל ורות הקדים גם הוא נת הנמרה המדח הקשה מכל כחוות
 העליונים כ־ בגי כי כח היש חזק וזאת הגניד עלית ונתינ ברוח קרים תשנר אניות תרשיש ורוח הקדים נשא את הארכה ומה
 שכתיב דויך ה את הים התחיל לו נאהנה ונרחמים ולא שמעות מיד נא עליך בסרה עזה כל הלילה מפני מדת לילות ואז
 גהפכ' ונהשר עד מאד ונזדעזעו כל מלכי העולם כי שמעו קילה ומה שנהן הפכוק השלישי ניניהם כדי להפריד שני מדורת
 חזקות כ׳ הוא מרח רפת ונתן ראשו למעלח וסופו למטות כ• הם כחית חזקית יורדת לדין וזרז עולה להפריד ביניהם והסוד
 הוא כ׳ אם לא היו כך אכל חיו על דרך אחרת מחוברות חוזק עם חוזק ואש עם אש אז היו משורפי' את כל הע לם יסאכדין
ם לההרי' ולהחריב ולאבר כי כחט לזו אבל״*  את כל העולם והית נחרננרגע כל הע׳־״לםולא היו ׳מרין לפעיל עמהם כ׳ א
 עתה ימצא למקונלים בו גס לטובה גם לרעה לרין ולרהמים לאהבה ולשנאה לשלום ולמלחמה וגם לרפואה ולהרחיק רוח

ם ••  רעה וקשת ככת ציורים ומנח השנונם והרעתם הנמצא נ
א מ  ועתי־*, בני חחכסוהנאמן אשביעך נהי אלה׳ השמים שלא נכל עת ובכל־1 זמן תנא לעיין נאלו הדברים ש
 תאשימני ואג• כבר ותגדת• לך תחלת דברי כ• אם בעתים ידועים שידעת שלנך ט,־כ ויש־ ודעתך מיושב
 הטב וגשבעתי לך באמת כי כאשר יראה לך כי אתה קרוב מתם אתה רחוק מאד ער שתעיין בהם הרכה פעמים חיטב ותרא׳
די בציורו והוא ממש כח  פי' כל שם וכל כח לפי שמורם בחשבונם ובציורים ובפירושם ותכין כמהשאמר כי י״ת הוא י
 יתברך אבל יש בו ג מרות והס ג אותיות נגר כת״ עליון הכמה ובינה אבלהאמתהג׳ מדורת רמז לאבות האמת והכל כח
 אחד כי כח סים ונמצאימ בו נמו היד הי תקצי• הנה רחמים וגם יר ה׳היתה נם הנה הרין י והמקינלים נו להופכו על אותו
ם בציורו הוא •דייו הוא ה״וו כנגד ג  כח שי וצים לפ;ול בו וגם וה הוא כנגד השפלים והוא כח ה׳ כי הכל כח א׳ ושם א' ו
 עמוד העולם הוא כיח המקדש שלמטה והיה הוא לקולם הארץ וכתיב מלא כל הארץ כבודו במקדש ומןהמקרש לכל הארץ

 וגם שבעים הקודש שיוצאים מכח זה השם כל א' לגנורחו ולבהו :
 הפעולה הראשונה

 ןךץ מורה כי השפע יורד לבית המקדש ומשם יורד לעולם : י^י מורה כי השם קדמון לכל קדמין
 £»׳j מורה כ־ הוא היה יהא חי וקיס •־ עלם מורה כי הראה גבורתו באלו הגי פסיקים הנפלאות אשר
 נעשו עמהם במציים ונים : מהיין מורה קיום גי אבות הם ג' מרות השם בכת נצח שמנצחים בעבורם :
 ללח מורה על בי״את העלם ברחמים ונםנביא בעשיהמאכרות : א^א זר, מורה לעולם הנא וכפרת
 וסליחה ומרגוע לנפש ומורה לתחיית חמתים מציורו נדחסים ואלו רם ז׳ שמות הקודש שאם לוחשים אותם או מתנם כטס
 כפף לחילה שהוא נטי• למות ויכתכ׳הבקי בחם נענור כי בחם לנצח הרעה ולהשבית כל רוח רע׳ ימרה קשה והלוחש אזהס
ל אותה ׳שעה כטחרר, ובתענית ח לוםר דזםלאך תראא ע »  בשעת השממות והמתנ אותח ביום ראשון בשעח א׳ זיזכיר nan ד
 ו כטבילת טהרה ויהיה טהור מתשמיש : כהת מידה כי החכמה העליונה היא התורה והיא ברית אלודנו שכשמיכש
י מורה כי החכמה היחור הגמור שהוא אל שהוא רם על כל רמים: אלד מורהכיהוא  זעל זה לא הזכיר התי״י •• ךן
 נתעלר, על מרננת השרפים של מעלה ומטות : לאו מורת כי כשראו נפלאותיו כמצרים מעלה ומטת אשר עשק
 בשמים ובארץ אז המשל ופחד עמו יראו ממנו כל העילס • ךןךץע מורה כי מכד משה לאהרן שם שנו ינא נמקדש
 לחומר בהותיו של חקב״ח אשר הם ממרי׳ בחשן והוא השם של עי ב אותיות : יזל מורה כ• הקנייה נתעלה גבורתו
 וישב הוא למלך על כסא ככור מלכותו כרי לדין כל נאי העולם וגם לרין את הנוננים אשר הם נו׳ רקיעים ולא הניחם על
 מי שהית עושה כל רנד• רן במצרים : ^ן^ךן מורה כי כהו של הקנייה הוא הכת בעצמו ובכבודו אשר שלח הקכ״ח
ם י  למשת לפעול בשם ׳"ה על פי ה׳ ואלו ז׳ שמות הטהורים ללמוד חכמת הכותכ אותם כטס של כסף וישתה אתן עם מ
 חיי^ממעייןחיבראש הרש ניסן או יתלה אותם עליו: וטינים לשמירה האדם מכל רוח רע ועין ומכד־י מזיק תלואים עלץ

 כתיבים נקלף צבי בקריעזיז ונטתרה ממרת אהרן ויומו ושעתויהראשוןהיא מרת משה :
 הרי



 פפר חיאל הגדול לא
ס סוררת על שבטי י״ה מפותחים באבנים לזניון לפני ה׳: ק ן י מורה כי הוא אחר בעליונים: ך ך  ך

 מורה הקרושות של מעלה : מירהביד׳רלתותהעולסהםפתותיםברחמים: לןן מורה כי י" ב
 שבטים אשי־ שם הקודש בתוכם ומרתם למעלה: פהל מורה כי רתמיו של הקכ״ה תמיר הם :

 נלך מורה איך חוד• השם חקוק במטה משה שהיה פועל בהם הפעולות אלו זי שמות הקדושים ט בים לעשות קמי״ע
ם שיציל אותימכל־1 פחד ש ה ועין רעד־• ופחד ובכי והוא טוב לבקש רחמיכם לפני ה ע  לנעי־ים לכל רות ר
 . ויאמר אותם לארבע רוחות העולם ז פעמים ויאמר יהי רצון מלפניך הי אלה׳ ואלהי אכותי כשם השמות האלה אשר בהם
 כח הרחמים שתצילני מן הפחד הוו—, יובש א'במרת אברהם ביומי ובשעתו ובמלאכי עם ר־זוא טיב לנער המפחד לבר
 בט־!ררת ובתענית ובבבילה טהורה : ייי מורה ג' שבתות יי׳ כנגר ג פעמים אהיה כי חאחרון הוא העליון
 בלשון נקייה רמז למדו־. אחרונה והיא מנח נצה־ו־ע ורומז לגי קדושות השם והוא הכל כח אחר וכח העולם לרכז העליונ,׳

 מלה מורו־ז כ׳ עליון ותחתו,• כח א' מנע אותם : ההן מורד־־• השם א &ר מכחו הארבעה •בורות :
 גתה מורה התי״ו עצם אנל הרי'ש דומה לרקיע וראש לעילם השפל אבר־1 ה״וו צדק יקראהו לרגלי והו*»ה כליל-1
כת אהד לכתר  מצתי מרותיהוא צדיק : האא מידה כ״״ג מרידת בולל אותם במדר־ז אחת 1
 הנקרא גמורים : ירך[ מורה ביחידו של שס שהו קיים לער-• שאה מורת ב׳ השם יוצא ממקימו לרין
 במצרים ולהיאות שם גבורתו ואלה השבע!־! שמ.ת הטהורים טובים ל.־.ילכ« דרכים להשביע עמר־־ים שפ מקום הפחד אלו
 השמות יהיו נכתבים נט:נחושת ויזכיר' ויכתבם בטהיה ובבביל בשם יצחק יבמרתו ובנחו וביומו ובשעתו ייום ר הוא יומו:
 ריי מורת עשרים ושתים אותיות התורה מכת שם אתי״ה שהם למעלה משבת האחיין וי.ם סור שבת שלישית :

א רוכב על האבודת : ו ס : לכב מוריד• על שם אשי־ ה ר ^יל ו ס  אן$ מורת זר־ז גם כן על צי״ק י
̂ך׳ מורת הקשת רומז לגי מרורע בגי:זיני צבעים הם סרת זאת שבועורת ארץ ׳שיאל להנחיל אותם לעם קרו מ  ןי
ה הוא רות ר  ולשכן שמושם: יךןן מורהכחושל יר-ו ה כתיישי-1יםימז תי"י ש״ש : להה מ
ק שכל הפועל : בוק מורה היא כי שם של ב״ו  אלתיםחיים רוח חכמ״ה ביגיה הנשפעת באדםעליץ׳ עת<א י;ודם ק
 הוא עצם א' ואלה ז' ש:ז.ת חקרזשים המזכיר אותם כקדושה ־במהרה הם מוכים ללמוד תורה וחכמה ואומנות ־כתובים על־,
 טס א' של כםף טובים על שכחת מכל מת שלמד ביום שני במדתו כהו ושעתו כתיבים בקדושה ובטהרה: מנר מורת
 כ שעלה מעת למרום ונמכר לו כל חכמת ובינה ולב נת־בותהחכשה ורמז החכמת הקדושר־־• העליונה פתות הבח העליון :
 אני מירר, קדש של מעלה כנגד עשרה היכלות קרש של מטר־־• י• חיןס מורה כ׳ י״ב שבט• חקוקים כשם הקיוש :
 ךךן̂י מורו־ז כי כח עליון כנגר התחתון המגלה בעיאיסוי־ז שכנגד׳ למעלת שבעי מעלות ושם בן ד' אותיות על הכל-1

 ימיר גי חצה גורן הם הע יי״ב בק ־ והים עליהם רמז ליעקב וכמו: יין מורה למדות חי חכחות שבאות הת״א :
ם : ש ח ג' מרות השם ל' א וכח החיה הי־פ ־־־. מרם והיא כח החיונית מאת ה  הךןךן מדיה לנ

ך מורה כי עם ג' קדושות עומר עליון ותחתון ככח שבעים שמ ת ואלת ז' שמות הקדושים והם טובים לשאלת י £ 
ק ויבא בין או עם מזמור  חלו״ם ולשאול״* בהס דירים פעמים עליונים ונסתיים ואם יכתכס ויוכירם עם הפסו
 לרור ח' רועדת יחד ויראה רבדים נפלאים מפוארים בקדוש׳ ובטהד' גדולה הזכירם ובכרינים טחוי״ם לבנים ו ־קלף טהור
 וחריו ובליל ד׳ או ח' ויזכירם ז׳ פעמים וישם חכתב תחת מראשותי, בטרדת ויאמר בשאלתו יחי רצון מלפניך ה' אלח׳ ו\.ל־,י
 אבות׳ ומלפניכם אותיות קדושות ונוראות שהראו לי הלילה כרכר כך וכך או הן אי לאו זג׳הגי היום לא יאכל ויעשה טבילה
 וישאל שאלתו: ןןל מורה יסור העולם יקרישתו בית חסקרש וחשם עלי! ישם חתומים שבטי ישראל •־ ילה מורה לדי
 מדות שכולם רהמלפ לבר החמש־ שהיא בתוכם והיא כלול : סאל מורה צער האותיות כנגר ג' הכהות המנהיג•' ג׳
 עולמות בכח עליון והפור ״אמר ה׳ אל כי העליונים כולם רחמים והשלישי כלול: ערי מורד, המעלות שבעים בשבעת
 רקיעים אבל עד העשירי קיש כולם כפולים: עען?י מורה כי כצדקת תאבות עומד העולם כי רם חותם הקדש והארץ .-
נה ו  מיה מורה ניציור השם ואותיות לא גורע כי אם למשה : ךךןן מ רה כיסודי הראיון והוא כור הה״א אחי
 שבשם שת״א אחרון למרות רו״ר ראשון ואלו ז' שמ ת הקי־ושים והטהורים והם טובים לבקש רחמים לכל פיעל ולכל רצון
 שירצה או עם המלך או שום ארם לחן ולאהבה כי כהם גרול וחזק מאר ברתמים יכך יאמר יה• רצון מלפניך ריעס הגדוד־1
 והאמיץ שתשמע תפילתי ובקשתי ותעשר• רצוגי ופעולת* מדבר כך וכך שאני אוהב שיהיה כרצוני יהיו לרצון» ביי פי וו־גיזן
ם ש  לבי לפניך ח' צורי וגואלי ביום ש c״ יכבקד כמרחו ובמלאכי יבט״-ה שלמהבחגגילה!׳כתענית־• דני מורת שורש ה
׳ מדת שד״י נמצא באבות ב׳ ו: כלול והיא נצח הכמת עליונה : י הךןי£ מ!רה נ

 ימ״ו והןא סיר קרושה שלי שיי׳: 
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 ספר רזיאל הגדול
ת תחת השש ומחם כה לז׳ ככבי לכת המנענים ה' למעדכייז 5 ננא מורה ני כחוי־ע ת  fcny מורד, שבעים נ
ם ו  העליונים משבחים לשם בכל יום במאה מיני שכחות וברכות ושכנגדם תקנו ישראל מאח כרכות ככל י
 ותמתפלל איחס נקיא גם הוא מן העליונים: נץ־[ מורה כי זה העמוד הוא צדיק יסור עולם שעומר חע־לם עליון והוא
ם ד א  מרץ! אמת כ׳ הוא אור חעליון חותמו של הקכ״ח יי מבךן מורה כ׳ רוח האל הוא השכל הזך ציה לירד בתוך ח
 שהוא עולם הקטן : 3ף מורה כי שקולים הס עשר מכות של מצרים כנגד עשרה דברים ואלו ז'שמזה טי־יורים וזכים
ל רבד בקשח דרך חפלה ויאמר אוחם על מים זכים וחייםשל מעיין נובע ג׳ פעמים וירחץ פניו והשאר  (חזקים לנקש מהם נ

 •שליך על ראשו ויאמר כך יהי רצון מלפגיך ושמוהם הקדושים ורגרוליס האלה שאלמד כל רנד תורה והנמה אאא
 ODD כך יעשר. בכל •ומה׳ בבקר מראש חרש ניסן ער חצי חחדש : נמש מורה כי שער החמשים הוא כה אלהים
 הנסתרות מכל נריה היתה שוננת נמקדש של מטה נהנטל היונל קודש ונתנטלה הכח ההיא כ׳ בזמן חקרש קדש בקדש :

ל מורה כי נתעלה אותה הכח על כל העליין : הרח סורר. שם הקרש נשגב לבדי כאי ומי ישיבנו : י  ו
י י־ ומב מורה כ׳ השם נותן כח כשע ת להנהיגם יומם ולילרז ח א כיי א ו ה  מצר מורה כ״ב זח אד״גי כנגד זח י
 מםזרה לםערב : יהה מורה סור הייה התופש אח כר־1 העולם בצדק וברחמים : ענן מורה שנראה פעמים
 בסדת רחסים כנפוץ הלשונות כרי להחזירם בתשובה כי הם ע' כנגר ע׳ של מעלת ואלה ז׳ שמות הקורשהם טיבים לבקש
• ירעוהטא עון ופשע גדול והוא כככנת גדולה מן  הפלה מחילת וכפרת על כל־1 עונות״ ויתורה במורא ביראה ובטהרה א
 השלכות או מן שוס אדם גדול ׳תורה כל עכותיו בזה השם ויאמר יהי רצון מלפגיך השם הגדול שאתה כעל סליתה וכפרה
 שתמתול לי על כל עונותי ותצלגי מן המות הזה לכל צרת הוא טוב ואם יתפלל איהו ככוונה שלמה ובטהרה גדולה כיום
: מחי מורת שמקדשי׳ אותו למעלה גם ישראל למטהנרי נחשיהיועכ־הס בכה אהדויהית  ה׳ נמרתסשהנשעתו
 למשכן אחר : דמב מורת כשם שמאירי׳ ז כתת למעלת גס כן שבע למטת מאירים לפני השם בצדקת׳ וכך כל צריק

 n^n סודה כ• בע׳ היילות אלה כחית סביב לכסא הם משליחות השם תמיר ומהם משפיע בג״ע כת האלהית ••
׳ הבו מידה על יחידו: ראה מורהכיכאן

ו :  ל א ש  אייו מודהכיבזההשםנתחנןלבאוליכנס לאדץ ולא נ
 רמז הנביא כחותהאל יתעלה סעשרה כפירות כי הם ת׳ במחשבה והג׳הכח מהז׳והם עשרה שהם שמונה במחשבה וקרניו
 אוחו ילד נעבור השפע וכן בעבור הכח כ׳ הכן הוא איש ואיש היא מליין: יבס מורה כי הוא רומז למדה אחרוגר־ז
ל : היי מורה כי אלו ג׳ עשירות הם שבתות שלשה וחם קיום שמו הגדול כי בחמ נחנה התורה  אשר היא כלולה מן הנ
 ונברא העולם ונג' מהם נתתמו גמרות ה׳ והוציא נתיתיו הנוראים נמופתים גדולים וחזקים נעלונים ותתתונים כמו שכתוב
ם וזהו שכתוב כה האמר  זגתנו םופתים בשמים ובארץ מכות גרולורע ונאמנות אשר לעולמים נזנרים ער נלהדזרות הנאי
ם לכל באי העח״ז ולעולמי ער ווה זכרי לדור ורוד לתחייד־ז המתים ודר רד ל ו ע  אל בני ישראל אהי״ה שלחני זח שמי ל
 ששת אלפים כל ימי חייך לעילם ער דור לשסטה שנייה הבי והוא שכתוב הצור תסים פעלו השם שהוא חי וחזק לנצח נצחי׳:
• ועל זת כל בריאותיו משבחים אותו ומגדלים אותו ומכירים  מוס מורה כי תחלת מעשה השם ברחמים וסוף כרחמי
 ויודעים כ׳ הוא אל ון ומפינכ את חכל ומשבחים אותו חכל ומתוך מלכי ארץ יכל לאמים שרים וכל שופטי איץ:
ה כארהי לך את הגדולות ואת הנוראית וחזקות וגס פעולות יקרות ומפארות ברורות הנם כתובית  ועתה בני החכם ת
 גאל תתמיד בם לחזות ואלתכא ככל עת אל הקדש ער שכתנת בד קדש תלבש אתה הכהן הגדול והעם לא
 יעלו עמך כשחבא לראות את סני n' אלתין ב0חר ובמורא בלכ זך זבכוזנח שלמת בנזהשכח כיורח ומפוארת להוציא לאור
 המראה הגדולה העם הנכנר והנורא נחותיו נפלאותיוהנורם חלופם יהפוכם ציורים ומכפר קדושתם אשר השלם ככל-1
 ראויים אשר שנע דנרי אלהים תיים ולא לאתיים היענים וצמאים לשתות סיס הייס ונוראים ואז ינין הוד ציור האלפא ביתא
א חקוקה בכפא מתמים וכל צכאיו לומשתחויםכיחםג׳חיכליתשם חקוקים וכולם הם כחות נוראות אלהיםהייכש  אך ה
 משונית זו מזו מתחלפים ככחות זו מו• גבוהים זו מזו נוראים זו מזו פליאות זו מזו הזקות זו מזו טחורים זו מזו זכים זו מוו
 נקיים זו מזו ישרים זו מזו תמימים זו מזו שלמים וו מזו מאירים זו מזו כפירות זו מזו שרופים זו מזו חיים זו מזו פנימים זו מזו
ם  קדושים זז מזו כלם אש להבה זו מיו כפתר ובמורא עומרים ובייאה !מקדישים ומעריצים לאלאשר ברא אותם ואשר ש
 לכל אחד בממשלתו לעשור־ן רצין בוראי יכ״כ אותיות אשר בג׳ אלו היכלות חקוקים וציורם כל אות לעצמו והם כאמרת
 הנקי־אים כחית עליונית ואגלה לך ביר נסתר ועמוק ונורא ואחה כני תהיה׳ לי ישר ונאמן ובו נחך תהיה נכון!דע לך כ׳ אלו
ם ה  הם ממש כחות השם כאמת חנקייאים כחית עליינות אשר בכסא הם חקיקות וחתומים כל אות לעצמו מן הצייר בכחו ו
 ד,:ק־אים מלאכי אלהיס חיים זנוי-איכם ואותות קדושזת ועליונות יאז נתהכרו כי משה הכרם כדי שיצאוסחיורס ימציורם

 ומכהם



 ספר דדאל הגדול לב
ח נעצמו וליכחו־  ומכחס שלא ישרפו הלומדים אותם כי הם אש זךחלק ושורף והמקובל בצירופם ובצץרכש לחלפה כל נ
 רזכירהו לפעולתו ואז יקרא אותו מלאן אלהים חיים וכה עליון כי מאותם הבחוילז נשפע לאלו של סטה ויפעלייתחנד כת
 לכח לפי תנועתם וכוחם וסודם לפעול נהם ודע לך כ׳ לא ירד השפע הראוי כי אם בכח גדול וטהרה גדולה וקדוש•־, רבר־ז
ם לצורך תשעת כי אין השפע  ובעיון דק יישר ואס ח• אתת תבין דברי כי בארץ הטמא אין נמצאין חוזים ולא נביאים כי א
 יורד חוצה לארץ זזהוסור שאר זל הדר בתוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה ואם תכריתס בהכרת׳אז תהיה כקייבהם הרכת
 אז ישרפיך זיאברוך ועל זת ארז״ל שהוא אסיר גדול להכריח כחות של מעלה כלא צורך גדול ער סאר וזח ביאר לך הכסא
הם כחות פנימיות לפניו ועצומות ונוראית ושרף מפת ושרף מפת ומרככות  כתר חכמה ובינה הוא רוח אלהיס חיים ו
 האבות ביניהם ומר־: שאומרים כ• האבות למעלר־ז סן השרפים זת רצונם עס כל זה אלו ואלו כתות פליאות ועצומות אבד־1
 הפסוק מעיר על זה כי שרפים עוםרים ממעל לו סכל־1 כתות העליונות והס אש חלק סביבותם ורצים ועפים בכל בחותם
 מיום ילדותם יים זלילה ועתים זזמגים בסרצותם כרי לתגיע כבור ייצרם שכתוב ויעף אל• אהד מןחשרפימוקוראימזהלזח
 ושואלים זר, מזת אית קדושתו ואיה כבודו וקוראים קדיש ואוסרים קריש ועונין זרת לזה קדוש ה׳ צבאות(מרוב כח מרוצתם
 וקרושתי בקול רם משתתו־םומקדשים באימה כפתר ואומרימ ברוך כבוד ה׳ ממקימי וכל העליונים נרתע׳' ומפחדי' ואומר,'
ם  ברוך שם ככור םלכותו לעולם וער והמרכבה ושאר שרפים מעלה ושאר הכחית העליונות ומלאכים ינשמות הצדיקים ע
 ישראל למטה יהד כילם באימה ביראה עיניןואיםרים ק' ק׳ ק' ח׳ צבאות ובאותה שער־; נםגבהיונתגדלונתעלהויתגרל
 ויתקדש ויתעלה על כסא מלכותו ויושנ על נסא הכר ורחמים ואומר גם הו»יה ל• ענרי ישראל אשר בך אתפאר ואשרי ארם
 המנקר בכל יום לשנתו(לפארו ומעריצו נאימה ופהר ומקדישו ואמר בשכס״לו והנוטח נה׳ חכי־ יסינננהו יכל אלו כהות
 משינית זי מזו לפי כתו ומעלתו כל כתיבת בתינלי ר״ל במקום היאוי לפעולתי נולס זה למזרח וזה למערנ זה לצפון וזרז
 לדרום זר, לרחמים זה לרין זה לטונ ז־ לרע זה לגמול הסר זה לגמל פשע זר־• לצדק זה למשפט זה לצדקה זת לצעקת זר־ז
 לשלום זה למלחמה זה להיוג ולאבדון וזה לשלום ולהציל מן הרע זה לשנאה וזה לאהנה והכל נרצון נוראם ומלנם אשר
 הכינם יתכנס איש איש על ענורתו ועל משאו ונילם נחות חיים נוראים ולו סשתחוים ככל יום ואומרים בשכמ״ל ואשרי איש
 ירא אלהים ומבץ באלו גוראות הגדולות וישים לכי גכם לזאת זיבלך ממני הבגדים הצואים רלנש נגרי ישע וכנגדי לננים

 כי הנם תייך ואורך ימיך :
 tt& תקון האותיות הוא כך האלי ף והמ״ם והתי״ו שהם כדרך אחד והשם עליהם כי הס כחית בתוך כהזת גדולים
 ונוראים וכשגרר השם עמחם חותם אס לרחמים אם לרין וכשתחברס נקראים אמת והואשאר״זלכי
 אמת חותמו של־1 הקכ״ה כי מלפניו •צא הרץ ונהפך לרחמים וכד־* אותיותיו נחונים בציור אחר ועומרין ער א בכסא מרז
 שאינם בך למט תכי הא •ש לו נ׳ אותיות הבי ב׳ ג כדי שוכבת על דרך א ואין לה חבור כי הוא איתקדוש השם ד"׳ בבי
ם קדושים ו׳ עמודי הק רש ת' ח׳ ט' כך חבורו ותנר־ז ציורו כי אתיון לחשבון וממנו נבר*י!  צורות כי אינם מחוברות כי ה
 התהום הרשע כי ממנו יצא החשך לעולם ושם נירונ״ץ רשעי איםית העולם יי היא נקירת כולה קדש פנימה ונשגב ה' לכרו
 וכן שאד אותיות כקדש ל' כ״ו ני קודש ם' כ״ו ע ננ פ' כ״ו צי י״ב ק׳ כ״ו ר' קרש ש׳ אבות ת'ר״ו כי כל דבר מכוץ
 כננד מעלת וארבע אבות המרכבה לדי רוחיתתעולם כי הם עמודים שעומר עליהס העולם בצדקתו י והיכל מטט״רון
 הוא השכל הוך שממנו נ שפע אל נפש האדם השלם השכל חון והנקי׳ והיכל השכלי' הנבדלים הש שכל המלאכים םשכ?־1
 הצדיקים ושכל הנשמות והנפשות והוא עולם העליון אכל עולם הבא הוא היכל יעקכ היכל מטטר״ון כי שם באים נפשות
 הצדיקים אשי מעילם השפל הוא מטטר״ון הוא שכל הפועל והואכח שר״י והכל כח אהד ונקייא מטטר״ון כי מלמטה
 בא כי הוא זך ונקי ונפרד מן החומר וב*יין לשמ אשר חוא מקימו אל מקום מחצבה היא הנשמה הטהורה והוא עולמ ג״ע של
 מעלה הזך והישר והכל כת אל עליון וגס האותיות הם כתות גדולות ועצומות לאין חקר ומהמ מקפלות שאר הכח־ת ורארז
 כיהכלהואא׳היו״ר ו״ו הוא ראשכלתכתות העליונית גהחנר צירות הא מהם כזמן ש עלרתס שה לקבל תורה וידעי כ״
 משה היה רוצה ליוררס ממעלת׳ ימקרוש׳ מתחרהו הרבוירצו לשורפו • אבל ציה השכם עליהם שירדו לעולם החומר ודמן
ם חם נלקחים מן העליוניסומן הקרוש להייתם בתיך גיף חארמ יעל זה יש להכש  להם בעברי כמשח כי גפשות הצדיקים ג
 מעלה משאר כהות מעלה ורמז כי רם ה׳ ושפל יראה יא סלי לרוכנ בערבית וא אבי יתומים ודיין אלמנות ואתי! נץ הבין
 ר״ל כ• כחית השם אשר הם גבוהים מכל ורם שפלים לכל ועל זה אסרי כי נפשית הצדיקים למעלה מן המלאכים וכשומעס
 דנר ה׳ מגערתו נזדעזעו כולם ימיר גתחבר כל אית לצורתו וחבזרו ובאו לב<שה וירדו עמו הקיקית בלותוח ושם למת לו םור
 הקרושות והםפירז' אשר הם כ״נ אותיות הקרש אשר נתחנוח כל התורה מהם כי מאורם הוא אור העליון ותחתון וע׳ שמוה

ם ה  מ



 ספר חיאל הגדול
 בזהס ושם העצם הבל נח א׳ והבל־1 דבר אחד זכי אלו כחורש עלמות דברים נוראיכש סירות כתונ־ורז וחחמזת
 מסגר על מסגר חזקות ועצמות יקרות ספורים עמוקים בזאר ורחוקים לבאר אותם לרבים וגם ליחידים כי אם לאיש כהו
 גדול ויודע אורים יתומים אשר לו המחשברז הכדורת להכיר ויודע עתים יזמגיס ואז יזבחו וכחי צדק שעירים יתרים מן
ם יבטל הכיזןעבודחו ויורד אש ה אם יתקרבו אפילו א׳ מ  הצפודים הטהורים ושאר העם בטלי׳ ומרחוק יעמדו וישתחוו ו
 p השמים וישרפם ויאבדם וישליכם אל ארץ אחרת כיום חזר. הנסתרות לה׳ אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עי עילם לעשורלז

 את כל דברי התורה הזאת אשרי איש ירא ת במצותיו חפץ מאר י בילא״ו :'
 יה חדש בסוד נקוד שם המיוחד הידוע לכל מקוכל שהוא שרש ועקר הכל חשבון אותיות כץ זה ומדותיו ג׳ הרי אדנ״י:
 וההי והי ךץ ךןי שור. השם מיותר היו יזה חשבון נקוד של הראשון שהוא זה הכתוב כאן עולה הכל אלף תחרת
 וסימן תמוכרח תחת השי״ן ועם תש׳ עולת תתלה ובין ער מאד בהכנתו ואז יתגלו לך סתמו :
ם המיוחד שכהו מיד השר מטטר״ון אן  .כי הכלל היוצא מן האותיות והניקוד המצוייר לעול הוא משביע ש
 אמור אס תרצה השבעתיך וכיין שייר כ״א ודע שמר זיז השם היא כנגר כחית השמש יחכיריו וכך פירוש
 סודו עז״אל וחמה ואש ואור ויום כנגר אותיותיו שכהם חותם מטטר״ון זה כמו שהורעתיך נכיר הנקיר מהאותיות שכך הוא
 השם תיאשון באותיותיו ובקודו ורע לך בזאת ההעדר. בזה העניין יההזא והנני כיתב עכשיו בשני שמות שהם נשארים הם :
 יהי הי ככר ה! רעחיך כי חשס הראשץ שהוא עזא״ל־, יחמח ואור ואש ויום כלומר שכח חשס מכריח אלו לעשורע
 מאמר השואל הנה כמו כן השם השני שהוא האמצעי מורח שני שמית חשולטים על חבריות שאוריעך כעזרת

 השם וזהו חשם האמצעי אשר הוא מורה על שניהם :
 והכלל עילה ביריעהמנק-דם אותיות הוא רל״ח מורה על שגי השולטים שרם עזא״ל ועוזי"אל וזהו מכריח
 גנתיים וסודי זהי עזא ל יעיז׳'אל כבר מורה לך כך שני השולטים כשמנרז העבים כאשר מפרש ואתר

 שהורענוך סור זה השם האמצעי יאוריקך כהוש השם השלישי וזה הוא :
 דע לך כי הכלל העולה בידינו מורה השם בנקידז ואותיותיו סימני המוכרח תתק״נג ודא כורם עיזי״אל יירה
 ומים וחשך זלילה ואחר כן הגת זרז השם מכריחם בשםהסיוחדכנגד ששה איתיות שמשם השד היחעדז
 זאהר שהורעתיך כרמז עג״גו נהזור ונזכיר לך שלשתן ככלל רע כי העם הזה הגדול המיוחד מכריח שני שרים שחם זח חפן
 זה לשנת יחדיו ואין אחד נכנס בגבול אחיוול*ה קיב זח זולתו כ׳ השם האמצעי כמו שהורעתיך חוא מכריח בין שניהם

 בלומר בין עז״א ועוא״ל והעי מציידך עוד נדת רמו תמורתם נכתתיהם זה כנגר זה והשם האמצעי שהוא החותם :
 יהן הוא קשר של קיימא ומקיים את שניהם ווי היא צורת עמידתן
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ל לג ח  םפר חיאל ת
 נחזור ונדבר מעט בפי׳ שמונת השרים האלה דע כי שם עז׳׳א מורה על החכמה ושם. עחי׳״אל מורה כסא הכבוד והוא
 כהן גדול ובשת הבל־1 בסורם אן יתנלו לארבע תעלזמוו־ז הכמה והם י-צליחו דרכינו ויודיעו נדרך נלך ויצילנו מן מרז
ם תהיו כאוהבי ה׳ תשתדל־1 לדעת שמו א ם נמסר הכל ו ד א  כנגדו אשר ידעת מן יסוד מידת. עדים כיד לשון שביר ה

 לכבודו ובחרת בחיים :
 ןךךןן ןך^ דע אחי כי השבון השם הזה הקדוש מזרח חכחות העליונות כמו כן והשפעתם שם בן והם ב׳
 כהות שהם שני פנים כלומר אש ומיס.והם נמסרים ביר מטטר״ק והעי רוצח לפרשם לך כמו

. i שהם ודע כי השם הראשון מאלו הו<*-זה 
ם תתל״ט וזהו פירש השבחתם: על בנית האש כי אני משבוע גלגל־1, ש  זחשבונוהמוכרח חייתי? ועם ה
 המרככח בכח זח חארם העליון חממונח ככחו׳ התכוגי חאש מיר בכח זה ובין עד מאד כדבר כ׳ הוא כור
 מועילודעכי כמו שדברגובג׳השמותשהם שני הפכים ומכריע האמצעי ביניהם כמו כן בזה האמצעי שלהם שר כחות
 העליונים ואני רוצה לפרש לך השם האמצעי המכריע והוא בשגי דרכים בחזרת חלילרז כמו שאתה יודע ובין בו האי

 כמשמעו וזהו : •י •י
ץ והוא סימן המוכרח תק״ט והוא על האמצעי וסוד וזהו מטטר״ון אמצעי כלומר כמושר עליהם ומגלגלים  ץ
 ועושה מהם חפצו ורצונו בכח בוראו יתברך כמו שבידו נמסרו הכחות יש בו השם הדרך השני שאמר ט
 מטטר״ון שליט ככה מחזור גלגל על המים ואש וזהו הסוד המופלג היוצא ממנו ואתרת כינה ושמע זאת אם את בעל־,
חו ם ע*מם פועלים ההפכים להם כמתים ומכריהין או  שכל וראה כה אלו הי׳ היוצאים מהשםהמיוהד יתברך אך ה

 לעמוד בכחם ואחר שדבריו לב׳ שמות נהזור ונדבר בשם הנשאר שהוא הפך האש כלומר מים וזהו :
 ךןן וחשבונו המוכרח תתק״יט והכלל המוכן ממנו פירוש אומרים ובא״ד אומר הא׳ אשביעך השר מטטר״ון
 המסינה בארם על את״ג ואכ״גר הגלגלים עליונים ושפלים והכריחם לפני בכח יד השם המיוחד למלא
 כן רצוגי מיד ובזה התבקעו המים העליונים והתחתונים יזהו סוד הארס התחתון וזו היא ההשבעה היוצאת מסודו ורע
 שזהו רמז מופלג מן הנזכר בתוך ב׳ תיבות והבן זה מאד והזהר כי מאד בהכנת ענייגים אלו כ׳ הם סירות עמוקים וסודות
 וקבלת קדושים עליונים שים לבך בני לחכמרת ובקש משם את ה׳ אלהיך ומצאח כי תדרשני בבל־* לבכך וככל נפשך
ם א  ואדריכך בדרך זו תלך בכל השבועה שתדע עזר׳ ושרשיה לעולם השתדל־, לשקל מלאכתך וסתרה לפניו המושבע ו
ם שידעת עזרו ושורשו ואופנו וכ?־1 המושך אחריו ממר־! שראוי לו אל תשביעהו אליו אלא לכבוד השם.  תשביע שום ש
 כראשית ענייניך ונתכבד בו ארז השם כמה פעמים אולי יענך בכד־1 אשר תרצה בה׳ וזו היא צורת ההשבעה על דרך

 משקל כשם :
 וךןןךן שמענו סוננ הלוחות מטטר״ון שר הפנים שר ענאות נתנועה הנלגל הנה כבשת העולם כולו בכח גלגל
 משה ואהרן ומרים מפיק ליה הנורא ׳הירך מחכמת הרעות בבריתו כמה פעמים אני משביע במראה בצלם

 אלהים ננורא אלהים אנרהם אלה׳ יצחק ואלה־ יעקנ נשם המפורש :
א ושתלמדני מן הנ לך כור אחד נ  יךןןךן שתודיעני יסור הנבואה בכל זמן שאנקשנה בפי ושתלמרני העולם ה

 שאלו אני בן בירת :
 לףץןך• אלה׳ לרעת דרכיו העצומים ולרעת דרכי הקרומים והתמיד נידו וסוד זנח הרוחני האמתי האט״ר הביגה

:  האמת׳ האט׳יר הבינה מעתה וער עולם אמן

 שת שלהנ״ת נק׳׳י
 ושנלה תת״צי

 סוד קין הבל
 הנוף ונפשה

 ק׳ קמ״ץ שאםבאתהתהשם מיו׳׳ר ה״א וא״ו ה״א כשיהיה כיור יוכל ארם לעשות ממנו ממשלה כפתח יוכל״*
 לתקן ממנ^עושר וכשיהיה בצירי יוכל להךק להחרים וכשיהיה בסגול יוכל לעשות אהבה ואחוה וכשיהיה בחולם יוכל
 לעשות שמההולהסיר דאגה וכשהוא בחירקלהפיל שונא וכשחוק בשורק גדול לרעת מח אחריתו י וכשיהיה שורק
 קטן יוכל לנצח לכל אדם ־ וכשיהיה כשבא להרוג י ההא בשבא נקמץ לעשות אהנה י ונשיה־ה כפתח לנתוש ולנתוץ •
 וכשיהיה בצירי לממשלה • וכשיחיח כסגיל לעלות על י וכשיחיח בחולם להעשיי־ י וכשיה׳ח כחירק לרעת כה עתיר



 ספר רזיאל הגדול
 לבא י וכשיהיה בשורק גרולשלא יזיקו לו כל מזיקים ושדים וכשבא בשזא לרפאירח חוליה וכשבא פשורק קטן לרער־ו
 מלות כשיהיה בקסץ לנצח חכירו וכשיחיח בפתח לחחכיס לפתי • וכשיהיה בצירי להעשיר • וכשיהיה נכגול
 לאחכח וכשיהיח בחולם לחצלחח• וכשיהיה כחירק להפיל שונא י וכשיחיח בשורק גדול לכבוש שלטון׳ וכשיהיה

 בשבא לצ*־! ולבא ׳ וכשיהיה בשורק קטן לחן ולחסד : גשלם סור רמז חשם יחמבין יבין:
 ברון דל לעולם אמן ואמן :

 תפלה נוראה וקדושה כשמגיע לשומע תפלה
ן ^ גלוי דרוע לפניך שחטאתי ושערתי ושפשעתי וכל עברות שכעילכש עשיתי ואיני כדי לבקש ^  ר
 דבר ממן ובשביל שאתח מלא רחמים כמו שכתיב בתורתן ה' ח׳ אל רחום וחגון ארן אפים
 ורב חסר ואמת גוצר חסד לאלפיכם גושאעוןופשעוחטאחוגקר־ו באתי להתפלל לפגין בשמן הגדול חאמיץחעיזוז

 הטהור המפורש חיושב על כנפי רוחמרום וקדוש הנכתב ולא נקרא אלהי הצבאות ״ יהוה njHJ !הוה
 הקדושים בכתר הנורא שלן אשר שמם בן • נשבענו גבי״אל משגכיי׳אל שתצילני

 9כל דבר רע ומכל פנע רע אני וכל ביתי ותצוה כרכר־. בכל יניעי ועמלי ותתנני לחן ולחסד ולרחמים בעינין ובעיני כדי*
 רואי י ברון אתה ה׳ שומע תפלה : ואח״ב אומר רצה ומורים שים שלום •

 זה סוד השם המיוהד הנכבד והנורא
 שאלת חלום יכתוב זח חשם כקלף משורטט וישים אותו תחת ראשו ויאמר אתר־ן שד החלום משביע אני אותן
 בשם הגדול הגביר יהנירא שתכא אלי בזה הלילה ותגיד לי את שאלתי ובקשתי כין כחלום בין במרארז

א ססס י א י א ת 1 י  בין בפסוק בין ברבור בין ברבר הלכה בין בכתיבח בעגיין שלא אשכח ואזכיר שא
ת ת ת י י ת ד י ר ת ב י ר ב ת א י ד כ א  ״ה היא השם מ

 נקוד יהוך, כשיהיה אדם בצרה ימין בשם ובנקורו והם הנקודות כמה שהוא נקוד לעולם ה׳ דברן נצב בשמים
' יאמר יהי רצון מלפנין השם העזוז האמיץ האדיר החזק הזה שתצילני מכן וכן או תעשה עמי כן T : T s 

ך : קבלתי בו נקוד אחד שחוא באליחו אחר כי בי השק ״ בילא״ו נ  ו

א עשה חקבי׳ה שמים וארץ שנאמר בהבראם בה״א בראם עם היו״ר שמש וירח שנא׳ מעשה אצבעותיך -hy ד
 י זחמבין יבין עם וי״ו עשח האור וחחשך ורמש ושרץ וחיות ובהמורת שנאמר ושוכבת וששאתיך עם ה״א
 זזחביק והתקין הכל ונכפל כסו אהי׳׳ה אשר אהי״ה והמבין יבין יכל היודע זההשםיאינומשמרהחברחואלאיש
 גושחית וכל היודעו ומשמרו בטהרה יאריכו ימיו ושנותיו ויהיה מכובד לעולם ובעולם העליון הנאה שנאמר נוצר תאנו־*.

 יאכל פריו עליו נאמר ושומרי אדוניו ימכר כלומר השומר והמכבד לאדוניו אדוניו יבברהו שנאמר
 «חלצהו ואכבדהו אשנבהו כי ירע שמי זה היודע ככור יוצרו שנאמר כי על כל כבוד היפה

 והמבין יבין • כרוך שם ככור מלכותו לעולם ועד :
 ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן :

 סליקא


